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Вступне слово

Програму вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 015
«Професійна освіта (за спеціалізаціями)» розроблено відповідно до сучасних
тенденцій розвитку освіти та педагогічної науки, що відображає мету, зміст,
методи, засоби, форми організації та контроль освітньої діяльності, а також
логіку, методи та методику науково-педагогічних досліджень.

Метою вступного іспиту є виявлення рівня підготовленості вступників до
подальшого студіювання теоретичних і прикладних питань в галузі освіти й
педагогіки, розвитку загальних та професійних компетентностей науковця,
дослідника, викладача, формування загальнолюдських, професійних цінностей і
ставлення, що є ключовими для сучасної людини та фахівця в галузі освіти.

В основу розробки програми вступного іспиту покладено
нормативно-правове забезпечення освітньої галузі, сучасні тенденції
міжнародного освітнього простору, теорія і методологія педагогічної науки.

Програма вступного іспиту містить два розділи, у першому з яких
відображено загальнотеоретичні питання, а у другому – питання дисциплін
фахового спрямування.

Зміст Програми вступного іспиту охоплює:
- поняттєво-категоріальний апарат педагогіки;
- педагогічну науку в історичному дискурсі;
- розвиток освіти у контексті міжнародного освітнього простору;
- наукове дослідження: алгоритм реалізації, методи дослідження;
- нормативно-правову базу вітчизняної освіти;
- дидактику вищої школи.

Вимоги до знань та умінь майбутніх аспірантів.
Майбутній аспірант повинен знати: історію розвитку педагогіки,

структуру та функції навчальної дисципліни, бути ознайомленим із основними
педагогічними концепціями, підходами та поглядами вітчизняних і зарубіжних
учених щодо проблем фахової передвищої та професійно-технічної
освіти; предмет навчальної дисципліни: закони і закономірності, принципи,
концепції та перспективи розвитку педагогіки як науки і навчальної
дисципліни; тенденції та перспективи розвитку освіти в Україні та у розвинутих
країнах світу; особливості пізнавальних процесів, шляхів забезпечення
успішного виховання, навчання і розвитку особистості; можливості
застосування інформаційно-комунікаційних технологій; нормативні та



законодавчі документи про освіту.
Майбутній аспірант повинен вміти: послідовно і систематично розвивати

уміння аналізувати вплив історичних, культурних, філософських,
психологічних, економічних, соціальних чинників і підходів на специфіку
розвитку 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 вищої професійної, фахової передвищої та
професійно-технічної освіти; застосовувати теоретичні й емпіричні методи
педагогічного дослідження; практично використовувати методи створення
навчальних планів і робочих програм у закладі вищої, фахової передвищої та
професійно-технічної освіти, враховувати динаміку та тенденції розвитку змісту
освіти; правильно обирати та застосовувати методи і методики
науково-педагогічних досліджень.

Розділ 1. Загальнотеоретичні питання
1. Педагогіка як наука про виховання, навчання та розвиток особистості.
2. Ретроспективний аналіз розвитку педагогіки (етапи розвитку педагогіки:
донауковий, етап накопичення та систематизації досвіду педагогічної взаємодії,
етап виникнення теоретичних концепцій виховання і освіти, сучасний етап
розвитку педагогічної науки).
3. Основні категорії педагогіки.  
4. Методологія педагогіки.
5. Структура педагогіки; її зв’язок з іншими науками.
6. Завдання педагогіки на сучасному етапі розвитку суспільства.
7. Різноманітність альтернативних течій зарубіжної педагогіки.
8. Українська народна педагогіка – джерело наукової педагогіки. 
9. Виховання, писемність, педагогічні ідеї громадських та освітніх діячів
минулого. 
10. Виховання, школа та педагогічна думка Київської Русі (ІХ-перша пол.
ХІІІ ст.). 
11. Перші заклади вищої освіти в українських землях.
12. Розвиток освіти і педагогічної думки в Україні у ХVІІ столітті.
13. Головні тенденції розвитку освіти та педагогічної думки України в другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст.
14. Розвиток національного шкільництва і педагогіки в ХХ ст. 
15. Школа, виховання та педагогічна думка в країнах Стародавнього Сходу,
Греції та у часи Римській імперії. 
16. Розвиток школи, виховання та педагогічних ідей у середньовічній Європі.
17. Шкільництво, виховання та педагогічна думка країн західної Європи в
ХVІІ – ХVІІІ ст. 
18. Розвиток школи та педагогіки в країнах Європи в ХІХ ст. 
19. Міжнародні тенденції розвитку школи та педагогічної думки зарубіжних
країн наприкінці ХХ – на початку  ХХІ ст. 
20. Особливості розвитку освіти у контексті Європейського вектору.
21. Міжнародні освітні організації.



22. Міжнародні дослідження розвитку освіти.
23. Глобалізація як чинник впливу на розвиток освіти.
24. Тенденції реформування сучасних освітніх систем.
25. Навчання упродовж життя: сутність, принципи, підходи.
26. Формальне, неформальне, інформальне навчання.
27. Розвиток професійної освіти у компаративному дискурсі.
28. Стандартизація змісту освіти.
29. Наукові дослідження як шлях вирішення проблем педагогіки.
30. Напрями наукових досліджень у галузі педагогіки.
31. Система філософських, пізнавальних і загальнотеоретичних принципів,
які визначають програму і способи досліджень.
32. Методологічні принципи організації науково-педагогічних досліджень.
33. Вимоги до організації науково-педагогічної діяльності та дослідження в
цілому.
34. Характеристика етапів наукового дослідження у галузі педагогіки.
35. Поняття виміру у педагогіці, шкали вимірювання.
36. Класифікація методів науково-педагогічного дослідження.
37. Аналіз і оформлення результатів дослідження.
38. Фундаментальні, методологічні, теоретичні, прикладні, порівняльні
дослідження у галузі педагогіки.
39. Методи вивчення літератури та добір емпіричного матеріалу як етапи
наукового дослідження у галузі педагогіки.
40. Поняття про систему освіти.
41. Порівняльний аналіз освітніх систем.
42. Проблеми реформування системи вищої освіти в Україні.
43. Шляхи інтеграції системи освіти України у світову освітню систему.
44. Державні стандарти освіти в Україні.
45. Структура загальноосвітньої, середньої й професійної школи в Україні.
46. Ліцензування та акредитація закладів освіти в Україні.
47. Акредитація освітньо-професійних, освітньо-наукових програм.
48. Нормативно-правова база розвитку освіти в Україні.
49. Закон України «Про освіту» (2017): стратегічні орієнтири реформування
системи освіти.
50. Закон України «Про вищу освіту» (2014): модернізація системи вищої
освіти.
51. Педагогічний процес як система.
52. Сутність педагогічної діяльності викладача.
53. Технологія дистанційного навчання.
54. Діяльнісний підхід в освітньому-процесі вищої школи.
55. Компетентнісний підхід у підготовці фахівців.
56. Види педагогічних технологій.
57. Зміст навчання.
58. Форми і методи навчання у вищій школі.
59. Контроль та оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти.
60. Функції педагогічного контролю.



Розділ 2. Питання дисциплін фахового спрямування
1. Основні категорії професійної педагогіки та їх характеристика.
2. Теоретичні засади становлення та розвитку вищої професійної освіти.
3. Закон України Про фахову передвищу освіту.
4. Дуальність як методологічна характеристика професійної освіти.
5. Завдання впровадження елементів дуальної форми навчання.
6. Інноваційні процеси у професійній освіті.
7. Біологічні і соціальні фактори розвитку особистості та їх взаємодія.
8. Напрями, форми та методи виховання студентської молоді.
9. Соціально-педагогічні умови формування особистісних якостей
студента.
10. Психолого-педагогічні підходи до вирішення проблеми формування
особистості студента.
11. Чинники формування студентського колективу.
12. Роль діяльності у розвитку особистості.
13. Соціалізація і становлення особистості.
14. Проблеми формування мотивації учіння студентів закладів передвищої
та професійної (професійно-технічної) освіти.
15. Поняття дидактики. Основні категорії дидактики.
16. Дидактика та методика викладання окремих предметів професійного
спрямування.
17. Методологія процесу навчання.
18. Основні функції навчання: освітня, виховна, розвивальна. Шляхи їх
реалізації.
19. Основні компоненти процесу навчання: цільовий,
мотиваційно-стимулюючий, змістовний, операційно-дієвий,
контрольно-регулюючий, оцінно-результуючий.
20. Характеристика учіння як діяльності.
21. Характеристика основних ланок навчального процесу у вищій школі.
22. Характеристика основних ланок навчального процесу у закладах
професійної (професійно-технічної) освіти.
23. Психолого-педагогічні закономірності оволодіння знаннями, уміннями,
навичками.
24. Загальнодидактичні принципи навчання та їх характеристика.
25. Принципи організації навчання у вищій школі.
26. Принципи організації навчання у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти.
27. Співвідношення теорії і практики у процесі навчання.
28. Генезис і розвиток продуктивних технологій навчання.
29. Прогностичні моделі навчання XXI ст.
30. Структура процесу засвоєння: первинне сприймання, усвідомлення,
осмислення, закріплення, застосування (характеристика кожного етапу).
31. Контрольно-оцінна діяльність у процесі навчання: принципи, структура,
методи, форми діагностики результатів навчання та розвитку особистості.
32. Поняття методів навчання та їхня класифікація.
33. Характеристика методів навчання за джерелом знань.



34. Характеристика методів навчання за характером пізнавальної діяльності.
35. Характеристика методів навчання за спрямованістю діяльності учителя
та учня.
36. Організаційні форми навчання.
37. Переваги та недоліки класно-урочної системи навчання.
38. Лекційно-семінарська система навчання у сучасній вищій школі:
ефективність і перспективи розвитку.
39. Кредитно-трансферна система навчання.
40. Позаурочні форми навчання: системний підхід.
41. Позааудиторні форми організації навчання у вищій школі.
42. Мета, зміст та спрямованість освіти в закладах професійної
(професійно-технічної) освіти.
43. Розвиток і реалізація творчого потенціалу особистості в педагогічній
діяльності.
44. Педагогічні засади професійно-творчого розвитку особистості в системі
неперервної професійної освіти.
45. Документи, які відображають зміст освіти і їх загальнопедагогічна
характеристика.
46. Навчальна програма і навчальний план у вищій школі.
47. Міжпредметна координація і інтеграційний підхід у вирішенні проблем
змісту освіти.
48. Умови оптимізації навчальних планів і програм у загальноосвітній школі
і у вищому навчальному закладі.
49. Логічна структура процедур і дій при створенні типових і робочих
програм.
50. Контроль, перевірка та оцінка знань. Значення, функції та об'єкт
контрольно-оцінної діяльності.
51. Види контролю знань. Методи контрольно-оцінної діяльності на різних
вікових етапах розвитку особистості.
52. Проблеми оцінювання результативності навчання.
53. Методи діагностики результативності навчання.
54. Перспективи тестової перевірки знань.
55. Принципи управління освітою.
56. Система управління освітою: її функції та структура.
57. Планування роботи закладу передвищої фахової та професійної
(професійно-технічної) освіти: зміст, структура, тенденції.
58. Основні форми методичної роботи у закладі передвищої фахової та
професійної (професійно-технічної) освіти.
59. Управління закладами передвищої та професійної
(професійно-технічної) освіти.
60. Роль викладача в якісній підготовці фахівців різних галузей.

Оцінювання
Оцінювання відповіді вступника до аспірантури відбувається на підставі

виявленого рівня його підготовленості до науково-дослідної й
дослідно-експериментальної діяльності у галузі історії педагогіки, теорії



навчання, виховання та управління закладом освіти, ступеня й глибини
розуміння ним нагальних педагогічних проблем і шляхів їх вирішення.

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо під час відповіді на питання
продемонстровано професійну ерудицію у сфері наукового дослідження,
поінформованість щодо найбільш важливих педагогічних ідей, які
висловлювалися у минулому та є предметом сучасних наукових дискусій,
володіння поняттєво-категорійним апаратом сучасної педагогіки та її
тезаурусом; виявлено науково-аналітичні здібності, здатність виокремлювати
педагогічні факти, явища, події, аналізувати 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 та умінь.

Оцінка «добре» ставиться за умови, якщо в цілому розкрито зміст питань,
продемонстровано загальну наукову ерудицію, науково-аналітичні здібності,
проте не виявлено та не обґрунтовано сучасні проблеми в розвитку загальної
педагогіки та не наведено власне бачення шляхів їх вирішення.

Оцінка «задовільно» ставиться вступникові до аспірантури, який розкрив
основний зміст питань, однак припустився окремих неточностей у трактуванні
провідних науково-педагогічних категорій, концепцій та стратегій розвитку
освіти, недостатньо продемонстрував аналітичні здібності та дослідницькі
уміння й навички.

Оцінка «незадовільно» фіксується у випадку, якщо вступник не засвідчив
розуміння основних питань педагогічної науки та освіти, не відтворив сутність
основних категорій, понять, закономірностей і шляхів розвитку педагогічної
науки.
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