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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма складена відповідно до вимог МОН України, Закону України
«Про вищу освіту», постанови КМ України «Про затвердження Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
вищих навчальних закладах (наукових установах)», правил прийому до
аспірантури СНУ імені Лесі Українки.
Зміст програми передбачає виявлення володіння майбутніми аспірантами
досягненнями світової цивілізації в галузі педагогічної науки з урахуванням
надбань української педагогічної думки та шкільної практики, багатовікових
педагогічних традицій українського народу; виявлення розуміння ґенези
педагогічних категорій, володіння основами теорії навчання та виховання,
сучасними педагогічними технологіями та методами науково-педагогічних
досліджень.
Програма вступного іспиту до аспірантури включає в себе основний зміст
засвоєних фахових дисциплін («Історія педагогіки», «Загальна педагогіка»,
«Методика виховної роботи»). Комплектація екзаменаційних білетів передбачає
системне відображення ключових питань із зазначених складових частин
програми.
Відповіді вступників до аспірантури повинні підтвердити повноту їх
знань категорійно-понятійного апарату педагогічної науки, здатність мислити
науково-педагогічними категоріями, вміння аналізувати й об’єктивно оцінювати
педагогічні ідеї, теорії; здатність до науково-педагогічної творчості.
Майбутній аспірант (-тка) повинен (-на) знати: історію розвитку
педагогіки, структуру та функції навчальної дисципліни, бути ознайомленим з
різними педагогічними концепціями, підходами та поглядами вітчизняних та
зарубіжних науковців на проблеми освіти та виховання; предмет навчальної
дисципліни: закономірності, концепції та перспективи розвитку педагогіки як
науки і навчальної дисципліни; тенденції та перспективи розвитку освіти в
Україні та в розвинутих країнах; особливості пізнавальних процесів, шляхів
забезпечення успішного навчання і розвитку особистості; нормативні та
законодавчі документи про освіту.
Майбутній аспірант (-тка) повинен (-на) уміти: послідовно і систематично
розвивати вміння аналізувати вплив історичних, культурних, філософських,
психологічних, економічних, соціальних чинників і підходів на специфіку
формування вищої освіти в різних країнах світу; вільно оперувати
педагогічними знаннями, використовувати досвід сучасного викладання
педагогіки та інших дисциплін; визначати завдання педагогічної науки
відповідно до замовлення суспільства у сфері освіти; застосовувати теоретичні
й емпіричні методи педагогічного дослідження; практично використовувати
методи створення навчальних планів і робочих програм у вищому навчальному
закладі, ураховувати

динаміку розвитку змісту освіти; правильно обирати і застосовувати методи та
методики науково-педагогічних досліджень.
2. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Державні нормативно-правові документи про освіту, Закони України:
«Про освіту»; «Про вищу освіту»; «Про загальну середню освіту»; «Про
професійно-технічну освіту»; Державна національна програма «Освіта»
(«Україна ХХІ століття»); Національна стратегія розвитку освіти в Україні на
2012-2021 рр.; Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);
Концепція профільного навчання в старшій школі; онцепція розвитку
професійної освіти і навчання в Україні (2010– 2020 р.); Державний стандарт
базової і повної середньої освіти; ержавний стандарт початкової загальної
освіти; Державні стандарти професійної освіти; ритерії оцінювання навчальних
досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.
Педагогіка як наука, її становлення та розвиток
Педагогіка як наука про виховання, навчання та розвиток особистості.
Ретроспективний аналіз розвитку педагогіки (етапи розвитку педагогіки:
донауковий, етап виникнення теоретичних концепцій виховання і освіти, етап
розвитку педагогічної науки). Предмет, основні категорії педагогіки.
Методологія педагогіки. Структура педагогіки. Зв’язок її з іншими науками.
Завдання педагогіки на сучасному етапі розвитку суспільства. Різноманітність
течій зарубіжної педагогіки. Наукові дослідження як шлях вирішення проблем
педагогіки. Основні елементи педагогічного дослідження. Поняття виміру в
педагогіці, вимірні шкали. Методи науково- педагогічного дослідження. Етапи
дослідження. Аналіз і оформлення результатів дослідження. Документація
дослідження.
Особистість як предмет виховання та умови її розвитку
Особистість та умови її розвитку. Суть особистості за К. Роджерсом.
Індивід і індивідуальність. Роль свідомості та самосвідомості у розвитку
особистості. Підструктури особистості як особистісні якості людини:
мотивування, цілепокладання, орієнтування, самоактуалізація, самореалізація,
самоконтроль, самооцінка. Внутрішні та зовнішні фактори розвитку
особистості. Середовище розвитку особистості: географічне, соціальне, близьке
середовище. Спадковість у людському розвитку. Соціалізація і становлення
особистості. Фактори соціалізації. Роль виховання у розвитку людини і
формуванні її особистості. Вікові й індивідуальні особливості розвитку.
Діагностика розвитку. Врахування вікових та індивідуальних особливостей
особистості в процесі виховання і навчання.

Теорія виховання
Суть і зміст процесу виховання. Основні закономірності і принципи
виховного процесу. Національне виховання, його суть і зміст. Зміст виховання в
зарубіжних країнах. Теоретико-методологічна характеристика основних
напрямів виховання, шляхів їх реалізації в різних типах навчальних закладів.
Технології виховання. Загальні методи, засоби виховання: класифікація,
характеристика, шляхи реалізації, умови вибору. Організаційні форми виховної
роботи: класифікація, характеристика, шляхи реалізації, умови вибору.
Актуальні проблеми теорії та практики національного виховання (громадянське
виховання, патріотичне виховання, цінності виховання, соціально- правове
виховання, особистісний підхід у вихованні, духовний розвиток особистості).
Українська народна педагогіка про виховання дітей і молоді. Учнівське та
студентське самоврядування. Основи сімейного виховання. Взаємодія
навчального закладу і сім’ї. Система організації виховання у вищій школі.
Особистість педагога як найважливіший суб’єкт-суб’єктний чинник навчальновиховного процесу. Педагогічна майстерність педагога.
Дидактика
Поняття дидактики. Основні категорії дидактики. Дидактика та методика
викладання окремих предметів. Методологія процесу навчання. Основні функції
навчання: освітня, виховна, розвивальна. Характеристика основних ланок
навчального процесу у вищій школі. Принципи організації процесу навчання у
вищій школі. Співвідношення теорії і практики у процесі навчання.
Прогностичні моделі навчання XXI ст.
Психолого-педагогічні основи
навчально-пізнавальної діяльності учнів. Структура процесу засвоєння знань:
сприйняття, осмислення, розуміння, узагальнення, закріплення, використання
на практиці. Зміст та мета освіти в сучасній школі. Тенденції розвитку і
вдосконалення змісту освіти. Поняття форми організації навчання. Класноурочна система навчання. Лекційно- семінарська система навчання. Модульнорозвивальна система навчання. Позаурочні форми навчання.
Актуальні
проблеми дидактики на сучасному етапі. Зв’язок дидактики з конкретними
методиками. Поняття методів навчання. Принципи класифікації методів
навчання. Характеристика методів навчання на основі зовнішніх форм їх
прояву. Критерії вибору методів навчання. Поняття змісту освіти та його
основні значення. Співвідношення науки і навчального предмета у змісті
навчання. Психолого-педагогічні умови інтенсифікації навчання на сучасному
етапі розвитку вищої освіти. Навчальна програма і навчальний план як
схематичні проекти змісту вищої освіти. Міжпредметна координація у процесі
навчання.
Умови оптимізації побудови навчальних планів і програм.
Використання грифів при оптимізації побудови навчального плану і програми.
Контроль, перевірка та оцінка знань учнів. Значення, функції та об'єкт
контролю. Види контролю знань. Методи контролю. Проблеми оцінки знань

учнів. Перспективи тестової перевірки знань учнів.
Історія розвитку освіти й педагогічної думки у світі
Виховання у первісному суспільстві. Розвиток школи та педагогічних ідей
у середньовічній Європі. Виникнення університетів. Школа та педагогічна
думка в епоху Відродження та Реформації. Я.А.Коменський – засновник
педагогіки нової доби. Теорія навчання Я.- А.Коменського. Дидактичні погляди
вченого-педагога. Шкільництво, виховання та педагогічна думка країн Європи в
ХVП – ХІХ ст. Навчання та професійна орієнтація молоді за Локком. Місце
педагогічних ідей Дж.Локка в сучасній системі навчання та виховання.
Педагогічні погляди Ж.Ж. Руссо. Природне і вільне виховання у працях Ж.Ж.
Руссо. Педагогічна діяльність і спадщина Й.Песталоцці (ідея виховуючого
навчання, розробка методики початкового навчання і деяких часткових
методик). Ідеї розвиваючого навчання, природо- і культуровідповідності у
педагогічній спадщині Фрідріха Адольфа Дістервега. Головні тенденції
розвитку школи та педагогічної думки зарубіжних країн у першій половині ХХ
ст. Педагогічні погляди на дошкільне виховання Марії Монтессорі. Джон Дьюї
– яскравий представник педагогічного «інструменталізму». Ідеї вільної шкільної
общини у педагогічній діяльності О. Нілла. Традиції вальдорфської школи Р.
Штайнера і їхнє сучасне продовження. Експериментальні школи США (У.
Кілпатрік і метод проектів, Е. Паркхерст і Дальтон- план та ін. ). Сучасна
система освіти в найрозвиненіших країнах світу.
Історія розвитку освіти й педагогічної думки в Україні
Українська народна педагогіка – джерело наукової педагогіки. Виховання,
школа та педагогічна думка Київської Русі. Становлення та розвиток
національної системи виховання, педагогіки в епоху українського Відродження
(ХVІ-перша пол. ХVШ ст.). Формування системи вищої освіти у ХVІІІ-ХХ ст.
Система вищої педагогічної освіти в Україні. Педагогічні погляди Григорія
Сковороди. К.Д.Ушинський і розвиток педагогіки в Україні. Педагогічні
погляди І.Я.Франка. Внесок Софії Русової у розвиток української педагогіки.
Головні тенденції розвитку освіти та педагогічної думки України в ХІХ на
початку ХХ ст. Розвиток національного шкільництва і педагогіки в 1917-1919
рр. Новаторські педагогічні ідеї в Україні у 20-ті роки XX ст. Стан розвитку
освіти та педагогіки України в 30-80-і роки ХХ ст.
Відродження національної системи виховання, школи, педагогіки в період
тановлення незалежності України. Розвиток освіти та педагогічної думки на
сучасному етапі.
Теоретичні основи професійної освіти
Нормативно правові документи, що регулюють діяльність системи освіти,
визначають основні напрями її реформування. Основні категорії професійної
педагогіки, їх характеристика. Управління закладами освіти. Пошуки шляхів
удосконалення навчально-виховного процесу у навчальних закладах.
Формування особистості майбутнього фахівця у класичних університетах та

інших вищих навчальних закладах. Студент як суб’єкт навчально-виховного
процесу. Навчальний час студента. Права та обов’язки студентів. Інтеграція
навчальної і наукової діяльності. Базовий і варіативний компоненти у змісті
освіти. Фундаментальні принципи розвитку сучасної освіти. Основні протиріччя
розвитку сучасної освіти. Національна освіта як соціокультурне явище.
Неперервна освіта як філософська і педагогічна категорія. Організаційнопедагогічні засади ступеневої освіти в Україні. Тенденції розвитку неперервної
освіти в Україні. Неперервна освіта як світова тенденція. Система освіти
України. Вища освіта. Післядипломна освіта. Дистанційна освіта. Самоосвіта.
Освіта дорослих. Андрагогіка як наука про освіту дорослих. Професійне
навчання на виробництві. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти
України та її інтеграції в європейський освітній простір. Акмеологія
професійної освіти в контексті методології сучасної науки. Наступність у
діяльності навчальних закладів. Теорія та методика організації навчальновиробничої, виробничої та навчальної практик у закладах вищої освіти.
Специфіка практичної підготовки на фахівця. Права та обов’язки студентів при
проходженні практики. Організація і керівництво навчально-виробничої,
виробничої та навчальної практикою студентів.
3. ОРІЄНТОВНИЙ СПИСОК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Загальні основи педагогіки
1. Поняття про педагогіку як науку та її основні категорії.
2. Різноманітність течій зарубіжної педагогіки.
3. Методи та методика науково-педагогічних досліджень.
4. Взаємозв’язок педагогічної теорії та педагогічної практики. Сучасні
педагогічні технології навчання і виховання.
5. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками.
6. Фактори розвитку особистості та їх взаємозв’язок.
7. Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості та їх урахування у
педагогічному процесі.
8. Педагогічний процес як цілісна система.
9. Функції вчителя та основні вимоги до нього.
10. Українська народна педагогіка – джерело наукової педагогіки.
Теорія виховання
1. Виховання як провідний фактор розвитку та формування особистості.
2. Проблема мети виховання у сучасній педагогіці. Сутність процесу виховання.
3. Основні принципи виховання. Інноваційні концепції виховання.
4. Основні положення Концепції національного виховання.
5. Концепція громадянського виховання.
6. Зміст виховання в сучасних умовах.
7. Поняття про методи виховання.

8. Шляхи виховання гуманізму та моральності школярів, формування духовної
культури.
9. Спільна виховна робота школи, сім’ї та громадськості.
10. Завдання та функції класного керівника.
11. Поняття «технологія», «технологія виховання», «інноваційні технології
виховання».
Дидактика
1. Поняття дидактики. Основні категорії дидактики.
2. Психолого-педагогічні засади навчально-пізнавальної діяльності учнів.
3. Загальне поняття про зміст освіти в сучасних умовах.
4. Поняття про процес навчання.
5. Система дидактичних принципів. Розкрити зміст одного з них(за вибором).
6. Форми організації навчання. Типологія уроків.
7. Види навчання. Особливості проблемного, розвивального модульнорозвивального навчання.
8. Загальне поняття про методи навчання. Різні класифікації методів навчання.
9. Особливості використання комп’ютерної техніки, мультимедійних систем у
навчанні.
10. Контроль та оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності
учнів.
11. Поняття форми організації навчання.
12. Історія педагогіки – складова частина духовної культури; її предмет та
джерела.
13. Розвиток принципів природовідповідності та культуровідповідності
виховання в західноєвропейській педагогіці ХVІІ-ХІХ ст. (Я.А. Коменський, Ж.Ж. Руссо, Й.Г.Песталоцці, Ф.В.А.Дістервег).
14. Соціально-педагогічна та загальнокультурна діяльність братських шкіл
України ХVІ-ХVІІ ст. Вплив Києво-Могилянської академії на розвиток
просвіти, школи та педагогіки слов’янських народів.
15. Проблеми формування особистості у зарубіжній педагогіці ХVІІ-ХІХ ст.
(Д.Локк, Ж.-Ж. Руссо, Й.Г.Песталоцці, Й.Ф.Гербарт, Ф. В.А. Дістервег).
16. Проблеми трудового виховання та зв’язку навчання з продуктивною працею
в західноєвропейській педагогічній теорії та практиці(Ж.-Ж.Руссо,
Й.Г.Песталоцці, Р.Оуен та ін.).
17. Головні тенденції розвитку освіти та педагогічної думки України в ХІХ – на
початку ХХ ст.
18. Українські діячі культури та демократи-просвітителі про основні проблеми
виховання та навчання (Т.Г.Шевченко, Леся Українка, П.А.Грабовський,
І.Я.Франко).
19. Українська педагогіка другої половина ХІХ - поч. ХХ ст. про взаємодію
національного та загальнолюдського у формуванні особистості (О.Духнович,
М.П.Драгоманов, Б.Д.Грінченко, Х.Д.Алчевська, С.Ф.Русова).

20. Національно-культурні засади навчально-виховної роботи у школах України
у 1917-1931 р.р.
21. Питання морального, естетичного, трудового та громадського виховання у
педагогічній теорії та практиці А.С.Макаренка та В.О Сухомлинського.
22. А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський про вчителя, розвиток його особистості
й досягнення ним вершин педагогічної майстерності.
Теоретичні основи професійної освіти
1. Нормативно-правові документи, що регулюють діяльність системи освіти,
визначають основні напрями її реформування.
2. Національна освіта як соціокультурне явище. Філософія освіти: поняття і
предметне поле. Освіта в контексті глобалізації. Технологізація освіти як
історична неперервність. Неперервна освіта як філософська і педагогічна
категорія.
3. Організаційно-педагогічні засади ступеневої освіти в Україні. Тенденції
розвитку неперервної освіти в Україні. Неперервна освіта як світова тенденція.
Світові тенденції в організації неперервної освіти. Ступенева освіта та шляхи її
впровадження в практику.
4. Роль викладача в якісній підготовці фахівців різних галузей. Функції
викладача. Поняття “педагогічна майстерність” викладача, її вплив на результат
навчання студентів.
5. Види та цілі спілкування педагога зі студентами. Роль спілкування викладача
зі студентами в навчально-виховному процесі.
6. Рівень знань, умінь і навичок викладача з методики викладання навчальних
дисциплін та його вплив на рівень знань, умінь і навичок учнів і студентів з
конкретної навчальної дисципліни.
7. Загальні тенденції реформування сучасних систем професійної освіти.
Характеристика методів професійного навчання.
8. Професійна орієнтація, її складові, основні завдання та підходи до їх
розв’язання на сучасному етапі розвитку освіти в Україні.
9. Аксіологічні основи розвитку професійно-педагогічної освіти.
10. Вимоги до професійної компетентності сучасного фахівця.
11. Розвиток вищої школи в Україні відповідно до вимог Болонського процесу.
12. Значення професійно-педагогічної освіти для цивілізаційного розвитку, її
вплив на розвиток суспільства.
13. Роль навчання, самовиховання та професійної підготовки особистості у
професійному розвитку.
14. Професійна етика, її значення у професійній діяльності. Взаємозв’язок
професійної етики і професійної культури особистості
15. Сучасні парадигми професійної освіти в Україні.
16. Роль професійного самовизначення у формуванні особистості.

17. Суспільна й особистісна цінність неперервної професійної освіти.
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ВСТУПНОМУ ІСПИТІ
Оцінювання відповіді вступника до аспірантури відбувається на підставі
виявленого рівня його підготовленості до науково-дослідної й дослідноекспериментальної діяльності в галузі теорії навчання, ступеня й глибини
бачення ним нагальних педагогічних проблем і шляхів їх вирішення.
Критерії оцінювання:
− знання першоджерел і вміння використовувати їх зміст й основні ідеї при
аналізі педагогічних проблем;
− оволодіння змістом педагогічних принципів та категорій, вміння оперувати
ними при викладенні теоретичного матеріалу;
− уміння демонструвати та аргументувати свої погляди;
− здатність до проведення самостійних наукових досліджень в обраній галузі
(спеціалізації).
Критерії оцінювання відповіді на білет (максимальна оцінка – 100 балів)
90-100 балів

75-89 балів

Якщо під час відповіді на питання
продемонстровано
вільне
оперування
педагогічними знаннями з усіх галузей
педагогічної науки, здатність підтримати
проблемну дискусію, професійну ерудиція в
передбачуваній
сфері
наукового
дослідження,
поінформованість
щодо
найбільш важливих педагогічних ідей, які
висловлювалися в минулому та є предметом
наукових дискусій сьогодні, володіння
поняттєво-категоріальним
апаратом
сучасної педагогіки; виявлено науковоаналітичні
здібності,
здатність
виокремлювати педагогічні факти, явища,
події й описувати їх мовою педагогічної
науки, використовувати теоретичні знання
як основу й метод пізнання, знаходити й
бачити проблеми для здійснення актуальної
науково-педагогічної
діяльності,
комбінувати знання для більш глибокого
розуміння
проблем
і
збагачення
професійних знань.
Якщо загалому розкрито зміст питань,
показано загальну наукову ерудицію,
науково- аналітичні здібності, ротее не
виявлено та не обґрунтовано сучасні
проблеми в розвитку педагогічної науки не

60-74 бали

0-59 балів

наведено власне бачення шляхів їх
вирішення.
Ставиться вступникові до аспірантури, який
розкрив основний зміст питань, однак
припустився окремих неточностей у
трактуванні
провідних
науковопедагогічних категорій, концепцій та
стратегій розвитку освіти.
Фіксується у випадку відсутності знань
науково-теоретичних джерел та основних
проблем обраної наукової спеціальності, за
умов неадекватної відповіді на питання
білетів, нерозуміння сутності проблеми, що
обговорюється, нездатності відповісти на
основні та додаткові запитання та при
відмові давати відповідь й виконувати
екзаменаційне завдання.
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