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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Загальні відомості. Програма складена відповідно до освітньо-

професійної програми спеціальності 011 – «Освітні, педагогічні науки».

Проблема освітнього  процесу у загальноосвітніх і вищих навчальних
закладах є однією із найактуальніших у педагогічній теорії та практиці й

спонукає освітян до пошуку нових шляхів якісного удосконалення навчання і

виховання.

Метою вступного іспиту до аспірантури зі  спеціальності  011 -  

Освітні, педагогічні науки  є систематизація теоретичних та прикладних 
знань науковців-початківців щодо розуміння сутності сучасного освітнього 

процесу, цілісного підходу до навчання і виховання  із залученням 

особистості до системи цінностей, комплексна перевірка якості 
професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, стану їх готовності до 

дослідницької діяльності в галузі педагогіки.

Прийом абітурієнтів, які здобули освітній ступінь «магістр або
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», для здобуття освітнього рівня

«Доктор філософії»  за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»  про-

водиться за результатами фахових вступних випробувань із загальної 

педагогіки  та історії педагогіки. Вони відбуваються у формі 
вступного фахового випробування.

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного

засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки за
освітнім рівнем «доктор філософії» абітурієнти повинні мати вищу освіту за

ступенем «магістр» або освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»  та

здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі 01 Освіта/

Педагогіка Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною 
мовою. 

2. ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, З ЯКИХ 

ПРОВОДИТЬСЯ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

На фахове вступне випробування виносяться питання і завдання з 

таких фахових дисциплін: 
- загальні основи педагогіки; 

- теорія виховання; 

-дидактика; 

- педагогічна майстерність 
-історія педагогіки; 

-порівняльна педагогіка; 

-управління освітою та освітніми процесами. 

 

 

 

 

 

 



3. ПРОГРАМА  ВСТУПНОГО ІСПИТУ

ДО АСПІРАНТУРИ  ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  011 «Освітні, педагогічні 

науки»  

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ 

 
Тема 1.Педагогіка в системі наук про людину. Поняття про 

педагогіку. Виникнення і розвиток  педагогіки. Предмет і завдання педагогіки. 
Педагогічна наука і педагогічна практика. Система педагогічних наук. Зв'язок 
педагогіки з іншими науками. Законодавчо-нормативне  забезпечення  освіти в 
Україні. Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», 
Закон України «Про  загальну середню освіту», Національна доктрина 
розвитку освіти України в ХХІ столітті. Закон «Про вищу освіту» (2002). 
Конвенція про права дитини , Закон України «Про охорону дитинства»(2001) 
Конвенція про права людини . 

 Тема 2. Методологія  і методи  науково-педагогічних досліджень. 
Загальна характеристика логіки і методів науково-педагогічного дослідження. 
Поняття методу та методики науково-педагогічного дослідження. Методи 
педагогічного дослідження. Спостереження: пряме та опосередковане. Бесіда, 
інтерв’ю. Психолого-педагогічний експеримент. Вивчення продуктів 
діяльності. Соціологічні методи дослідження. Метод рейтингу. Соціометрія. 
Тестування, проективні методи. Математичні методи. Логіка (етапи) 
психолого-педагогічного дослідження.  

Тема 3. Проблеми розвитку особистості та їх значення для 
виховання.  Поняття про особистість, її розвиток та формування. Роль 
спадковості, середовища й діяльності в розвитку особистості. Взаємозв’язок 
зовнішніх та внутрішніх умов розвитку. Внутрішні суперечності як рушійні 
сили. Виховання, навчання та розвиток особистості. Роль навчання і виховання 
у розвитку особистості. 

Тема 4. Вікові особливості психічного та фізичного розвитку 
особистості. Вікові  періоди розвитку особистості. Стадія раннього дитинства: 
пренатальна (дородова) стадія та її фази, стадія немовляти, фаза 
новонародженості, друга стадія розвитку немовляти. Ранній дитячий вік. 
Переддошкільний вік.  Дошкільний вік. Молодший шкільний вік. Підлітковий 
вік. Юнацький  вік. 

Тема 5 Суть педагогічного процесу. Закономірності та принципи 
педагогічного процесу. Проблема мети виховання. Поняття мети виховання, 
особливості її визначення на різних історичних етапах. Мета сучасного 
національного виховання.  

 
ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ 

Тема 1.  Процес виховання.  Суть процесу виховання. Процес 
виховання як система. Особливості  виховного процесу: цілеспрямованість, 
багатофакторність, комплексність, віддаленість результатів, варіативність 
результатів,  самокерованість.   

Тема 2. Закономірності та принципи виховання. Загальні 
закономірності процесу виховання: виховні відношення, інтенсивність впливу 
на внутрішнє середовище, якість, відповідність цілей та організація дій, 



активність учасників, погодженість  соціальної практики і характеру виховних 
впливів, інтенсивність виховання та самовиховання, однотипність супутніх 
виховних процесів, поєднання педагогічного впливу і рівень розвитку 
вербальних та сенсомоторних процесів, інтенсивність та якість взаємовідносин 
між самими вихованцями. Принципи виховання: єдність загальнонаціонального 
і загальнолюдського, природовідповідності, культуровідповідності, активності 
та самодіяльності, демократизації, гуманізації, безперервності та наступності, 
єдності навчання та виховання, гармонізації родинного і суспільного  
виховання. 

Тема3. Методи виховання. Класифікація методів виховання Методи 
формування свідомості особистості,  методи організації діяльності, методи 
стимулювання, методи самовиховання 

Тема 4. Напрями, види та форми виховання.   Розумове виховання. 
Основи морального виховання школярів. Основи фізичного  та трудового 
виховання школярів.  Основи  естетичного виховання  школярів.  Основи  
екологічного та економічного виховання  школярів. 

 
ДИДАКТИКА 

Тема 1. Дидактика. Теорія освіти і навчання. Основні поняття. 
Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток. Зв'язок дидактики з 
іншими науками. Категорії дидактики. Зміст освіти в сучасній школі. Загальна 
характеристика змісту освіти. Освітня система в Україні. Стандарти освіти. 
Основні джерела змісту освіти: навчальний план, навчальна програма, 
підручники. Структура та організація процесу навчання. Основні функції та 
компоненти процесу навчання. Структура процесу навчання. Закономірності 
та принципи навчання 

Тема 2. Методи навчання. Методи навчання та їх класифікація. Методи 
організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Методи 
стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльност. Методи 
контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності. 
Проблемно-розвиваюче навчання.  

Тема 3. Форми організації навчального процесу. Урок як основна 
форма організації навчального процесу. Вимоги до уроку. Функції уроку.  

Тема 5. Позаурочні форми навчання. Семінари, практикуми, 
факультативи, індивідуальні заняття, навчальна екскурсія, предметні гуртки, 
домашнє завдання. 

Тема 6 Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів. 
Засоби контролю. Функції контролю. Види контролю. Формування комплексу 
компетенцій. Рівні нових досягнень: початковий, середній, достатній, високий.  

 
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ 

Тема 1. Педагогічна майстерність. Характеристика її основних 

компонентів. Авторитет вчителя. Умови, шляхи набуття авторитету вчителем.   
Сутність передового педагогічного досвіду, його критерії. Схема вивчення 

передового педагогічного досвіду. Способи саморегуляції вчителя та їх 

характеристика. Естетика педагогічної праці.  
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Тема 2. Педагогічна культура, її компоненти. Шляхи та засоби 

розвитку педагогічної культури. Культура мовлення вчителя. Функції, форми 

та комунікативні якості мовлення вчителя. Техніка мовлення.  

Тема 3. Педагогічне спілкування, його функції. Етапи педагогічного 
спілкування, їх характеристика.  Стилі педагогічного спілкування.  Сутність 

поняття «педагогічний такт», принципи педагогічного такту.  Культура 

саморегуляції вчителя. Загальна характеристика невербальних засобів 

спілкування. Культура невербального спілкування в педагогічній діяльності.  
Тема 4. Методи та прийоми педагогічної взаємодії. Увага та 

спостережливість у діяльності вчителя. Умови, методи та прийоми активізації 

та підтримування уваги учнів. Переконання та навіювання у системі засобів 
комунікативного впливу.  Конфліктні ситуації, причини їх виникнення. 

Особливості і види конфліктів.  Специфіка конфліктних ситуацій у різних 

вікових групах. Педагогічні шляхи, умови та засоби розв’язання конфліктних 

ситуацій.  Загальні психолого-педагогічні ознаки театральної та педагогічної 
дії, відмінності професійних навичок вчителя та актора.  

Тема 5. Сутність, структура і функції організаційної діяльності 

вчителя.  Майстерність вчителя у роботі з батьками.  Сутність педагогічної 
творчості, її складові компоненти.  Методи активізації творчої діяльності 

учнів.  Педагогічні здібності. Оптимальні умови для виховання та 

самовиховання педагогічних здібностей. Майстерність вчителя у роботі з 

дітьми із відхиленнями у поведінці. Майстерність вчителя в індивідуальній 
роботі з дітьми.  

 

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ 

Тема 1. Історія педагогіки – складова частина духовної культури; її 

предмет та джерела. Педагогічна система Я.А Коменського, її значення у 

розробці науково- теоретичних засад педагогіки. Теорія елементарної освіти та 

розвиваючого шкільного навчання Й.Г.Песталоцці, її актуальність у сучасних 
умовах.  Основні ідеї реформаторської педагогіки кінця ХІХ - початку ХХ ст. 

Теорія “нових шкіл”. Педагогічні принципи Ф.В.А.Дістервега.  

Тема 2. Виникнення і розвиток ідеї всебічного та гармонійного розвитку 

особистості в зарубіжній педагогіці. 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).   Проблеми формування особистості у 
зарубіжній педагогіці ХVІІ-ХІХ ст. (Д.Локк, Ж.-Ж. Руссо, Й.Г.Песталоцці, 

Й.Ф.Гербарт, Ф. В.А. Дістервег).  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.). Розвиток форм навчання 
в історії зарубіжної педагогіки. 

Тема 3. Історія розвитку педагогіки в Україні. Виховання та навчання в 

Київській Русі. Демократичні та гуманістичні засади слов’янської 
етнопедагогіки.  Соціально-педагогічна та загальнокультурна діяльність 

братських шкіл України ХVІ-ХVІІ ст. Вплив Києво-Могилянської академії на 



розвиток просвіти, школи та педагогіки слов’янських народів. Гуманістична 

спрямованість педагогічної теорії та практики Г. С. Сковороди. Ідея «сродної 

праці». .Вчення К.Д.Ушинського про народність у громадському вихованні та 

його реалізація в умовах сучасної України. Дидактична система 
К.Д.Ушинського. Українські діячі культури та демократи-просвітителі про 

основні проблеми виховання та навчання (Т.Г.Шевченко, Леся Українка, 

П.А.Грабовський, І.Я.Франко).  

Тема 4. Українська педагогіка другої половина ХІХ - поч. ХХ ст. про 
взаємодію національного та загальнолюдського у формуваннні особистості 

(О.Духнович, М.П.Драгоманов, Б.Д.Грінченко, Х.Д.Алчевська, С.Ф.Русова). 

Проблеми формування особистості у педагогічній теорії та практиці 
М.І.Пирогова, К.Д.Ушинського, Л.М.Толстого. Національно-культурні засади 

навчально-виховної роботи у школах України у 1917-1931 р.р.  

Тема 5. Українська педагогіка у ХХ столітті Життя, педагогічна і 

літературно-публіцистична діяльність А.С.Макаренка. Життя та педагогічна 
діяльність В.О. Сухомлинського. Морально-етичні та народно-гуманістичні 

засади його педагогічної системи..Питання морального, естетичного, 

трудового та громадського виховання у педагогічній теорії та практиці 
А.С.Макаренка та В.О Сухомлинського.  А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський 

про вчителя, розвиток його особистості й досягнення ним вершин педагогічної 

майстерності. А.С.Макаренко та В.О. Сухомлинський про сімейне виховання. 

Конституція України. Закон України «Про освіту». Державна національна 
програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.).Національна доктрина розвитку освіти. 

Сучасні документи про вдосконалення навчально-виховної діяльності 

загальноосвітньої школи та системи позашкільної освіти і виховання. 
 

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА 

Тема 1. Соціально-економічні і політичні фактори розвитку освіти. 

Сутність глобалізації та її вплив на розвиток освіти  Світовий освітній простір. 
Розв’язання проблем економічної ефективності освіти. Сучасний характер 

соціального попиту на освіту. Провідні стратегії розвитку освіти у різних 

регіонах світу 
Тема 2. Сучасний стан та перспективи розвитку освіти у зарубіжних 

країнах та в Україні. Характеристика освітньої системи в США. 

Характеристика освітньої системи у Великобританії. Характеристика освітньої 

системи у Німеччині. Характеристика освітньої системи у Франції. 
Характеристика освітньої системи в Японії. Характеристика освітньої системи 

у Польщі. Характеристика освітньої системи в Україні. 
Тема 3. Реформування освіти: стратегічні аспекти. Основні напрями 

розвитку та тенденції реформування освіти у світі. Сучасне розуміння понять 
неграмотність і грамотність. Орієнтація на неперервну освіту. Розвиток 
системи дошкільного виховання. Особливості реформаційних процесів на 
етапі початкового навчання. Загальна характеристика середньої освіти. 
Основні напрями розвитку професійної освіти. Тенденції розвитку системи 
вищої освіти. Провідні напрями та стратегії педагогічної освіти .Роль і місце 



приватних навчальних закладів усистемі неперервної освіти.Освіта дорослих 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ 

Тема 1. Управління освітою як цілісна система. Основна мета 
управління. Функції управління. Цілепокладання, організація, контроль, 
аналіз, регулювання, координація, корекція. Основні компоненти системи 
«управління освіою», їх ознаки. Прогнозування освіти, визначення змісту, 
організаційні форми, контролююча функція в управлінні освітою. Структура 
управління освітою. 

Тема 2. Основні рівні управління освітою. Мета, завдання, основні 
напрями діяльності Міністерства науки і освіти. Зміст і структура 
управлінської діяльності обласного управління освітою. Основні завдання та 
зміст діяльності районного (міського) відділу освіти. Розподіл управлінської 
компетенції між Міністерством освіти і науки, обласним управлінням освіти, 
районним (міським) відділом освіти. 

Тема 3. Основні типи середніх навчальних закладів освіти. Загальна 
характеристика Закону України «Про середню загальну освіту». Визначення 
основних типів середніх навчальних закладів освіти, особливості їх діяльності. 
Проблеми формування та оптимізації мережі середніх освітніх закладів. 

Тема 4. Середні загальноосвітні навчально-виховні заклади нових 
типів. Поняття «освітній заклад нового типу», «освітній заклад нової 
формації». Становлення ліцеїв, гімназій в історичному контексті. Середні 
загальноосвітні навчально-виховні заклади для обдарованих і здібних дітей. 
Особливості створення та діяльності ліцеїв, гімназій, колегіуму, приватної 
школи, навчально-виховного комплексу тощо. Умови створення закладу 
нового типу. Специфіка управління закладом нового типу 

Тема 5. Основні типи вищих навчальних закладів, особливості їх 
діяльності. Система вищих навчальних закладів ІІ–IV рівнів акредитації. 
Вимоги до діяльності вищих навчальних закладів різних типів. Питання 
акредитації вищих навчальних закладів. Умови відкриття вищих навчальних 
закладів. Вимоги до кваліфікаційних рівнів підготовки випускника вищого 
навчального закладу 

Тема 6. Науково-методичне та нормативне забезпечення діяльності 
навчально-виховного закладу. Нормативна база створення та 
функціонування навчально-виховного закладу. Основні директивні документи. 
Вимоги до розробки змісту та структури статуту освітнього закладу. Правила 
внутрішнього розпорядку освітнього закладу. Основні накази. Плани роботи 
закладу. Визначення стратегії діяльності закладу. Навчальні плани і програми. 
Посібники, методичні рекомендації. Дидактичне обладнання. 

Тема 7. Системний підхід до управління навчальним закладом. 
Управління навчальним закладом як цілісна педагогічна система. Основні 
компоненти системи управління навчальним закладом, їх характеристика. 
Поняття «системний підхід». Системний підхід як метод аналізу та 
моделювання діяльності навчального закладу. 

Тема 8. Система планування роботи школи в умовах інноваційної 
діяльності. Планування як цільова функція в системі внутрішньошкільного 
управління. Основні підходи до планування роботою школи: аспектний, 



функціональний, програмно-цільовий, змішаний. Зміст плану роботи школи. 
Орієнтовна структура плану. Графічні форми планів. Методика планування 
роботи школи. 

Тема 9. Принципові основи розподілу службових повноважень у 
системі освіти. Сутність поняття «розподіл службових повноважень», основні 
принципи їх розподілу. Принципи інтегративності, системності, наступності, 
конкретності, програмності та їх сутність. Розподіл службових повноважень 
«за вертикаллю». Основні повноваження Міністерства освіти і науки, 
обласного управління освітою, районного (міського) відділу освіти. Розподіл 
службових повноважень між закладами та установами освіти в регіоні. 

Тема 10. Зміст і структура професійної компетентності педагогічних 
і керівних кадрів освіти. Поняття «компетенція» та «професійна 
компетентність». Основні професійні знання педагога. Гносеологічна 
парадигма професійних знань педагогічного працівника. Зміст професійної 
компетентності педагога. Поняття «менеджер освіти». Особливості підготовки 
менеджера освіти. Зміст і структура професійної компетентності керівника 
освіти. Основні проблеми підвищення ефективності підготовки керівних 
кадрів освіти. 

Тема 11. Основні напрями поліпшення управління освітою 
Концептуальний підхід до управління освітою як фактор поліпшення 
управління освітою. Оптимізація мережі освітніх закладів, її сутність. 
Критеріальні основи управління освітою. Кваліфікований підхід до 
оцінювання результативності управлінської діяльності. Комп’ютеризація 
управління освітою, її основні напрями. Підготовка, підвищення кваліфікації 
та атестація керівних кадрів освіти. Підвищення ефективності атестації 
закладів та установ освіти. Приведення діяльності органів управління освітою 
у відповідність до принципів системності та демократизації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПИТАННЯ ДЛЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

ДО АСПІРАНТУРИ  ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  011 - Освітні, педагогічні 

науки  

 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ  

1. Педагогіка – наука про виховання. Основні категорії педагогіки.  

2. Методи науково-педагогічного дослідження.  

3. Взаємозв’язок педагогічної теорії та педагогічної практики. Сучасні 

педагогічні технології навчання і виховання.  
4. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками.  

5. Фактори розвитку особистості та їх взаємозв’язок.  

6. Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості та їх 
урахування у педагогічному процесі.  

7. Традиції виховання та навчання особистості в українській народній 

педагогіці. 

8. Проблема мети виховання у сучасній педагогіці.  
9. Взаємозв’язок педагогіки та мистецтва.  

10. Педагогічний процес як цілісна система.  

11. Функції педагога та основні вимоги до педагогічної діяльності.  
 

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ 

12. Сутність процесу виховання.  

13. Основні принципи виховання.  
14. Інноваційні концепції виховання.  

15. Основні положення Концепції національного виховання.  

16. Зміст виховання в сучасних умовах.  
17. Поняття про методи виховання.  

18. Шляхи виховання гуманізму та моральності школярів.  

19. Шляхи формування в учнів духовної культури.  

 
ДИДАКТИКА 

20. Загальне поняття про зміст освіти в сучасних умовах.  

21. Поняття про процес навчання.  
22. Система дидактичних принципів. Розкрити зміст одного з них (за 

вибором).  

23. Форми організації навчання. Типологія уроків.  

24. Види навчання. Особливості проблемного, розвивального, модульно- 
розвивального навчання.  

25. Загальне поняття про методи навчання. Різні класифікації методів 

навчання.  

 
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ 

1. Педагогічна майстерність. Характеристика її основних компонентів.  

2. Авторитет вчителя. Умови, шляхи набуття авторитету вчителем.  
3. Сутність передового педагогічного досвіду, його критерії. Схема 

вивчення передового педагогічного досвіду.  



4. Способи саморегуляції вчителя та їх характеристика.  

5. Естетика педагогічної праці.  

6. Педагогічна культура, її компоненти. Шляхи та засоби розвитку 

педагогічної культури.  
7. Культура мовлення вчителя. Функції, форми та комунікативні якості 

мовлення вчителя. Техніка мовлення.  

8. Педагогічне спілкування, його функції. Етапи педагогічного 

спілкування, їх характеристика.  
9. Стилі педагогічного спілкування.  

10. Сутність поняття «педагогічний такт», принципи педагогічного 

такту.  
11. Культура саморегуляції вчителя.  

12. Загальна характеристика невербальних засобів спілкування. 

Культура невербального спілкування в педагогічній діяльності.  

13. Увага та спостережливість у діяльності вчителя. Умови, методи та 
прийоми активізації та підтримування уваги учнів.  

14. Методи та прийоми педагогічної взаємодії.  

15. Переконання та навіювання у системі засобів комунікативного 
впливу.  

16. Конфліктні ситуації, причини їх виникнення. Особливості і види 

конфліктів.  

17. Специфіка конфліктних ситуацій у різних вікових групах. 
Педагогічні шляхи, умови та засоби розв’язання конфліктних ситуацій.  

18. Загальні психолого-педагогічні ознаки театральної та педагогічної 

дії, відмінності професійних навичок вчителя та актора.  
19. Сутність, структура і функції організаційної діяльності вчителя.  

20. Майстерність вчителя у роботі з батьками.  

21. Сутність педагогічної творчості, її складові компоненти.  

22. Методи активізації творчої діяльності учнів.  
23. Педагогічні здібності. Оптимальні умови для виховання та 

самовиховання педагогічних здібностей.  

24. Майстерність вчителя у роботі з дітьми із відхиленнями у поведінці. 
25. Майстерність вчителя в індивідуальній роботі з дітьми.  

 

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ 

1. Історія педагогіки – складова частина духовної культури; її предмет та 
джерела.  

2. Педагогічна система Я.А Коменського, її значення у розробці науково- 

теоретичних засад педагогіки.  

3. Теорія елементарної освіти та розвиваючого шкільного навчання 
Й.Г.Песталоцці, її актуальність у сучасних умовах.  

4. Основні ідеї реформаторської педагогіки кінця ХІХ - початку ХХ ст. 

Теорія “нових шкіл”.  
5. Педагогічні принципи Ф.В.А.Дістервега.  



6. Виникнення і розвиток ідеї всебічного та гармонійного розвитку 

особистості в зарубіжній педагогіці.  

7. 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).  

8. Проблеми формування особистості у зарубіжній педагогіці ХVІІ-ХІХ ст. 

(Д.Локк, Ж.-Ж. Руссо, Й.Г.Песталоцці, Й.Ф.Гербарт, Ф. В.А. Дістервег).  

9. 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.).  

10.Розвиток форм навчання в історії зарубіжної педагогіки. 
 11.Виховання та навчання в Київській Русі. Демократичні та гуманістичні 

засади слов’янської етнопедагогіки.  

12.Соціально-педагогічна та загальнокультурна діяльність братських шкіл 

України ХVІ-ХVІІ ст. Вплив Києво-Могилянської академії на розвиток 
просвіти, школи та педагогіки слов’янських народів.  

13.Гуманістична спрямованість педагогічної теорії та практики Г. С. 

Сковороди. Ідея “сродної праці”.  
14.Вчення К.Д.Ушинського про народність у громадському вихованні та 

його реалізація в умовах сучасної України.  

15.Дидактична система К.Д.Ушинського.  

16.Українські діячі культури та демократи-просвітителі про основні 
проблеми виховання та навчання (Т.Г.Шевченко, Леся Українка, 

П.А.Грабовський, І.Я.Франко).  

17.Українська педагогіка другої половина ХІХ - поч. ХХ ст. про взаємодію 
національного та загальнолюдського у формуваннні особистості 

(О.Духнович, М.П.Драгоманов, Б.Д.Грінченко, Х.Д.Алчевська, С.Ф.Русова).  

 18.Проблеми формування особистості у педагогічній теорії та практиці 

М.І.Пирогова, К.Д.Ушинського, Л.М.Толстого.  
19.Національно-культурні засади навчально-виховної роботи у школах 

України у 1917-1931 р.р.  

20.Життя, педагогічна і літературно-публіцистична діяльність 
А.С.Макаренка.  

21.Життя та педагогічна діяльність В.О. Сухомлинського. Морально-

етичні та народно-гуманістичні засади його педагогічної системи. 

 22.Питання морального, естетичного, трудового та громадського 
виховання у педагогічній теорії та практиці А.С.Макаренка та В.О 

Сухомлинського.  

23.А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський про вчителя, розвиток його 

особистості й досягнення ним вершин педагогічної майстерності.  
24.А.С.Макаренко та В.О. Сухомлинський про сімейне виховання.  

25.Конституція України. Закон України «Про освіту». Державна 

національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.).  
 

 



ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА 

 

1. Порівняльна педагогіка як галузь педагогічної науки.  

2. Предмет порівняльної педагогіки, завдання та методи дослідження.  
3. Сучасний стан та перспективи розвитку освіти у провідних розвинутих 

країнах та Україні (США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія).  

4. Характеристика моделей європейської школи. 

5. Система виховних цінностей у сучасному шкільництві Заходу.  
6. Альтернативні навчально-виховні заклади у країнах Заходу в ХХ ст.  

7. Глобалізація як провідний фактор розвитку освіти кінця XX – початку 

XXI століття.  
8. Розвиток інтеграційних процесів в умовах європейського простору.  

9. Провідні концептуальні засади розвитку освіти кінця XX – початку 

XXI століття. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ 

1.Основні директивні та нормативні документи, що регламентують 

діяльність органів управління освітою, їх основні положення, структура. 
2. Основні типи навчальних закладів, що дають середню освіту.  

3. Середні загальноосвітні навчальновиховні заклади нових типів.  

4. Характерні ознаки ліцею, гімназії, авторської школи, на вчально-

виховного комплексу, приватної школи тощо.  
5. Основні типи вищих навчальних закладів, особливості їх діяльності. 

6. Сутність понять “ліцензування”, “акредитація”, “атестація”.  

7. Сучасні підходи до організації планування діяльності закладу, 
установи освіти. 

8. Принципи розподілу службових повноважень у системі освіти.  

9. Основні показники оцінки діяльності закладу освіти.  

10. Орієнтовні критерії оцінки управлінської діяльності закладу освіти.  
11. Основні структурні компоненти професійної компетентності 

педагогічних і керівних кадрів освіти. 

12. Визначення поняття системи управління; основні компоненти, їх 
характеристика.  

13.Основні завдання та напрями діяльності районних відділів освіти 

відповідно до Типового положення про відділ освіти районної, районної у 

містах Києві та Севастополі міських державних адміністрацій. 
14. Зміст Положення про дошкільний виховний заклад України.  

15.Структура та основні положення Закону України “Про середню 

загальну освіту”. 

16.Сучасні підходи до планування закладу та установи освіти.  
17. Принципи розподілу службових повноважень у закладі освіти, їх 

характеристика.  

18. Сутність программно-цільового підходу в управлінні закладом 
освіти.  



19.Сутність наукового підходу в контрольно-аналітичній діяльності 

закладу освіти.  

20. Зміст і структура професійної компетентності педагога. 

21. Поняття «компетенція», «професійна компетентність».  
22. Зміст професійної компетентності керівника освіти.  

23. Шляхи поліпшення управління освітою. 

24.Національна доктрина розвитку освіти. 

25.Сучасні документи про вдосконалення навчально-виховної діяльності 
загальноосвітньої школи та системи позашкільної освіти і виховання. 
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