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1. ПОЯСНЮВАЛЬНАЗАПИСКА 

ПрограмаскладенавідповіднодовимогМОНУкраїни,ЗаконуУкраїни 

«Провищуосвіту»,постановиКМУкраїни«ПрозатвердженняПорядкупідготовк

и здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та докторанаук у 

закладахвищої освіти  (наукових установах)», правил прийомудо 

аспірантури ВНУімені ЛесіУкраїнки. 

Змістпрограмипередбачаєвиявленняволодіннямайбутнімиаспірантами 

досягненнями світової цивілізації в галузі педагогічної науки зурахуванням 

надбань української педагогічної думки та шкільної 

практики,багатовіковихпедагогічнихтрадиційукраїнськогонароду;розуміння 

ґенези педагогічних категорій, володіння основами теорії навчаннята 

виховання, сучасними педагогічними технологіями та методами науково-

педагогічнихдосліджень. 

Програма вступного іспиту до аспірантури включає в себе 

основнийзмістзасвоєнихфаховихдисциплін(«Історіяпедагогіки»,«Загальнапед

агогіка»,«Методикавиховноїроботи»).Комплектаціяекзаменаційнихбілетів 

передбачає системне відображення ключових питань із зазначенихскладових 

частин програми. 

Відповіді вступників до аспірантури повинні підтвердити повноту 

їхзнанькатегорійно-

понятійногоапаратупедагогічноїнауки,здатністьмислитинауково-

педагогічнимикатегоріями,вмінняаналізуватийоб’єктивнооцінюватипедагогіч

ніідеї,теорії;здатністьдонауково-педагогічної творчості. 

Майбутнійаспірант(-тка)повинен(-

на)знати:історіюрозвиткупедагогіки,структурутафункціїнавчальноїдисциплі

ни,бутиознайомленимз різними педагогічними концепціями, підходами та 

поглядами вітчизнянихтазарубіжнихнауковцівнапроблемиосвіти й 

виховання;предметнавчальної дисципліни: закономірності, концепції та 

перспективи розвиткупедагогікиякнаукиінавчальноїдисципліни;тенденції й 

перспективирозвитку освіти в Україні та в розвинутих країнах; особливості 

пізнавальнихпроцесів, шляхів забезпечення успішного навчання і розвитку 

особистості;нормативні та законодавчідокументи проосвіту. 

Майбутнійаспірант(-тка)повинен(-на)уміти:послідовноісистематично 

розвивати вміння аналізувати вплив історичних, 

культурних,філософських,психологічних,економічних,соціальнихчинниківіпі

дходівнаспецифікуформуваннявищоїосвітиврізнихкраїнахсвіту;вільнооперув

атипедагогічнимизнаннями,використовуватидосвідсучасноговикладання 

педагогіки та інших дисциплін; визначати завдання педагогічноїнауки 

відповідно до замовлення суспільства у сфері освіти; 

застосовуватитеоретичнійемпіричніметодипедагогічногодослідження;практи

чновикористовувати методи створення навчальних планів і робочих програм 

увищомунавчальномузакладі,ураховувати динаміку розвитку змісту освіти; 

правильно обирати і застосовувати методитаметодикинауково-

педагогічнихдосліджень. 

 

 



2. ЗМІСТПІДГОТОВКИДОВСТУПНОГОІСПИТУ 

Державнінормативно-правовідокументипроосвіту,ЗакониУкраїни: 

«Проосвіту»; «Провищу освіту»;«Прозагальну середню освіту»; 

«Пропрофесійно-

технічнуосвіту»;Державнанаціональнапрограма«Освіта»(«Україна ХХІ 

століття»); Національна стратегія розвитку освіти в Україні на2012-

2021рр.;Концепціязагальноїсередньоїосвіти(12-

річнашкола);Концепціяпрофільногонавчаннявстаршійшколі; 

Концепціярозвиткупрофесійної освіти і навчання в Україні (2010– 2020 р.); 

Державний стандартбазової і повної середньої освіти; Державний стандарт 

початкової загальноїосвіти;Державністандартипрофесійноїосвіти; 

критеріїоцінюваннянавчальнихдосягненьучнів(вихованців)усистемізагальної

середньоїосвіти. 
 

Педагогікаякнаука,їїстановленнятарозвиток 

Педагогіка як наука про виховання, навчання та розвиток 

особистості.Ретроспективнийаналізрозвиткупедагогіки(етапирозвиткупедагог

іки:донауковий,етапвиникненнятеоретичнихконцепційвихованняіосвіти,етап

розвиткупедагогічноїнауки).Предмет,основнікатегоріїпедагогіки.Методологі

я педагогіки. Структура педагогіки. Зв’язок її з іншими 

науками.Завданняпедагогікинасучасномуетапірозвиткусуспільства.Різномані

тність течій зарубіжної педагогіки. Наукові дослідження як 

шляхвирішенняпроблемпедагогіки.Основніелементипедагогічногодосліджен

ня. Поняття виміру в педагогіці, вимірні шкали. Методи науково-

педагогічногодослідження.Етапидослідження.Аналізіоформленнярезультатів

дослідження. Документаціядослідження. 

Особистістьякпредметвихованнятаумовиїїрозвитку 

Особистість та умови її розвитку. Суть особистості за К. 

Роджерсом.Індивідііндивідуальність.Рольсвідомостітасамосвідомостіурозвит

куособистості.Підструктуриособистостіякособистісніякостілюдини:мотивува

ння,цілепокладання,орієнтування,самоактуалізація,самореалізація, 

самоконтроль, самооцінка. Внутрішні та зовнішні 

факторирозвиткуособистості.Середовищерозвиткуособистості:географічне,со

ціальне,близькесередовище.Спадковістьулюдськомурозвитку.Соціалізація і 

становлення особистості. Фактори соціалізації. Роль 

вихованняурозвиткулюдиниіформуванніїїособистості.Віковійіндивідуальніос

обливостірозвитку.Діагностикарозвитку.Врахуваннявіковихтаіндивідуальних

особливостейособистостівпроцесівихованняінавчання. 

 

Теоріявиховання 

Суть і зміст процесу виховання. Основні закономірності і 

принципивиховногопроцесу.Національневиховання,йогосутьізміст.Зміст 



вихованнявзарубіжнихкраїнах.Теоретико-

методологічнахарактеристикаосновних напрямів виховання, шляхів їх 

реалізації в різних типах 

навчальнихзакладів.Технологіївиховання.Загальніметоди,засобивиховання:кл

асифікація, характеристика, шляхи реалізації, умови 

вибору.Організаційніформивиховноїроботи:класифікація,характеристика,шля

хиреалізації,умовивибору.Актуальніпроблемитеоріїтапрактикинаціонального

виховання(громадянськевиховання,патріотичневиховання,цінностівиховання, 

соціально- правове виховання, особистісний підхід у 

вихованні,духовнийрозвитокособистості).Українськанароднапедагогікапрови

ховання дітей і молоді.Учнівське та студентське самоврядування. 

Основисімейноговиховання.Взаємодіянавчальногозакладуісім’ї.Системаорга

нізаціївихованняувищійшколі.Особистістьпедагогаякнайважливіший суб’єкт-

суб’єктний чинник навчально- виховного 

процесу.Педагогічнамайстерністьпедагога. 

Дидактика 

Поняттядидактики.Основнікатегоріїдидактики.Дидактикатаметодикави

кладанняокремихпредметів.Методологіяпроцесунавчання.Основні 

функціїнавчання: освітня, виховна, розвивальна.Характеристикаосновних 

ланок навчального процесу у вищій школі.Принципи організаціїпроцесу 

навчання у вищій школі. Співвідношення теорії і практики у 

процесінавчання.ПрогностичнімоделінавчанняXXIст.Психолого-

педагогічніосновинавчально-

пізнавальноїдіяльностіучнів.Структурапроцесузасвоєннязнань:сприйняття,ос

мислення,розуміння,узагальнення,закріплення,використаннянапрактиці.Зміст

таметаосвітивсучаснійшколі. Тенденції розвитку і вдосконалення змісту 

освіти.Поняття формиорганізаціїнавчання.Класно-

урочнасистеманавчання.Лекційно-семінарськасистеманавчання.Модульно-

розвивальнасистеманавчання.Позаурочні форми навчання.Актуальні 

проблеми дидактики на 

сучасномуетапі.Зв’язокдидактикизконкретнимиметодиками.Поняттяметодівн

авчання. Принципи класифікації методів навчання. Характеристика 

методівнавчаннянаосновізовнішніхформїхпрояву.Критеріївиборуметодівнавч

ання.Поняття змісту освіти та його основні значення. 

Співвідношеннянаукиінавчальногопредметаузмістінавчання.Психолого-

педагогічніумови інтенсифікації навчання на сучасному етапі розвитку вищої 

освіти.Навчальна програма і навчальний план як схематичні проекти змісту 

вищоїосвіти.Міжпредметна координація у процесі навчання.Умови 

оптимізаціїпобудови навчальних планів і програм. Використання грифів при 

оптимізаціїпобудови навчального плану і програми. Контроль, перевірка та 

оцінка знаньучнів. Значення, функції та об'єкт контролю. Види контролю 

знань. 

Методиконтролю.Проблемиоцінкизнаньучнів.Перспективитестовоїперевірки

знаньучнів. 

Історіярозвиткуосвітийпедагогічної думкиусвіті 

Виховання у первісному суспільстві. Розвиток школи та 

педагогічнихідейусередньовічнійЄвропі.Виникненняуніверситетів.Школатап



едагогічнадумкавепохуВідродженнятаРеформації.Я.А.Коменський– 



засновникпедагогікиновоїдоби.ТеоріянавчанняЯ. А. 

Коменського.Дидактичніпоглядивченого-

педагога.Шкільництво,вихованнятапедагогічна думка країн Європи в ХVП – 

ХІХ ст.Навчання та професійнаорієнтація молоді за Локком. Місце 

педагогічних ідей Дж.Локка в сучаснійсистемі навчання та 

виховання.Педагогічні погляди Ж.Ж. Руссо. Природне івільневиховання у 

працяхЖ.-Ж.Руссо.Педагогічнадіяльність і спадщинаЙ. Песталоцці (ідея 

виховуючого навчання, розробка методики початковогонавчання і деяких 

часткових методик). Ідеї розвиваючого навчання, природо-

ікультуровідповідностіупедагогічнійспадщиніФрідріхаАдольфаДістервега.Го

ловнітенденціїрозвиткушколитапедагогічноїдумкизарубіжнихкраїнупершійп

оловиніХХст.Педагогічніпоглядинадошкільне виховання Марії Монтессорі. 

Джон Дьюї – яскравий 

представникпедагогічного«інструменталізму».Ідеївільноїшкільноїобщиниупе

дагогічній діяльності О. Нілла. Традиції вальдорфської школи Р. Штайнераі 

їхнє сучасне продовження. Експериментальні школи США (У. Кілпатрік 

іметодпроектів,Е.ПаркхерстіДальтон-

плантаін.).Сучаснасистемаосвітивнайрозвиненішихкраїнахсвіту. 

ІсторіярозвиткуосвітийпедагогічноїдумкивУкраїні 

Українськанароднапедагогіка–

джерелонауковоїпедагогіки.Виховання,школатапедагогічнадумкаКиївськоїРу

сі.Становленнятарозвиток національної системи виховання, педагогіки в 

епоху українськогоВідродження(ХVІ-

першапол.ХVШст.).Формуваннясистемивищоїосвітиу ХVІІІ-ХХ ст. Система 

вищої педагогічної освіти в Україні. 

ПедагогічніпоглядиГригоріяСковороди.К.Д.Ушинськийірозвитокпедагогікив

Україні. Педагогічні погляди І.Я.Франка. Внесок Софії Русової у 

розвитокукраїнськоїпедагогіки.Головнітенденціїрозвиткуосвітитапедагогічно

їдумки України в ХІХ на початку ХХ ст. Розвиток національного 

шкільництваі педагогіки в 1917-1919 рр. Новаторські педагогічні ідеї в 

Україні у 20-тіроки XX ст. Стан розвитку освіти та педагогіки України в 30-

80-і роки ХХ ст.Відродження національної системи виховання, школи, 

педагогіки в періодтановлення незалежності України. Розвиток освіти та 

педагогічної думки насучасному етапі. 

Теоретичніосновипрофесійноїосвіти 

Нормативноправовідокументи,щорегулюютьдіяльністьсистемиосвіти,в

изначаютьосновнінапрямиїїреформування.Основнікатегоріїпрофесійноїпедаг

огіки,їххарактеристика.Управліннязакладамиосвіти.Пошуки шляхів 

удосконалення навчально-виховного процесу у 

навчальнихзакладах.Формуванняособистостімайбутньогофахівцяукласичних

університетахтаіншихвищихнавчальнихзакладах.Студентяксуб’єктнавчально

-виховного процесу. Навчальний час студента. Права та обов’язкистудентів. 

Інтеграція навчальної і наукової діяльності. Базовий і 

варіативнийкомпонентиузмістіосвіти.Фундаментальніпринципирозвиткусуча

сноїосвіти. Основні протиріччя розвитку сучасної освіти.Національна освіта 

яксоціокультурнеявище. 



Неперервнаосвітаякфілософськаіпедагогічнакатегорія.Організаційно-

педагогічнізасадиступеневоїосвітивУкраїні.Тенденціїрозвиткунеперервноїосв

ітивУкраїні.Неперервнаосвітаяксвітоватенденція.Система освіти України. 

Вища освіта. Післядипломна освіта. 

Дистанційнаосвіта.Самоосвіта.Освітадорослих.Андрагогікаякнаукапроосвіту

дорослих.Професійненавчаннянавиробництві.Концептуальнізасадирозвитку 

педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський 

освітнійпростір.Акмеологіяпрофесійноїосвітивконтекстіметодологіїсучасноїн

ауки.Наступністьудіяльностінавчальнихзакладів.Теоріятаметодикаорганізації

педагогічної практикиузакладахвищої освіти. Специфіка практичної 

підготовки фахівця. Правата обов’язки студентів при проходженні практики. 

Організація і керівництвонавчальною та виробничоюпрактикоюстудентів. 

 

3. ОРІЄНТОВНИЙ СПИСОК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО 

ІСПИТУЗагальніосновипедагогіки 

1. Поняттяпропедагогікуякнаукутаїїосновнікатегорії. 

2. Різноманітністьтечійзарубіжноїпедагогіки. 

3. Методитаметодиканауково-педагогічнихдосліджень. 

4. Взаємозв’язокпедагогічноїтеоріїтапедагогічноїпрактики.Сучасніпедагогіч

ні технологіїнавчання івиховання. 

5. Системапедагогічнихнаук.Зв’язокпедагогікизіншиминауками. 

6. Факторирозвиткуособистостітаїхвзаємозв’язок. 

7. Віковітаіндивідуальніособливостірозвиткуособистостітаїхурахуванняу 

педагогічномупроцесі. 

8. Педагогічнийпроцесякціліснасистема. 

9. Функціївчителятаосновнівимогидонього. 

10. Українськанароднапедагогіка –джерелонауковоїпедагогіки. 

Теоріявиховання 

1. Вихованняякпровіднийфакторрозвиткутаформуванняособистості. 

2. Проблема мети виховання у сучасній педагогіці. Сутність

 процесувиховання. 

3. Основніпринципивиховання.Інноваційніконцепціївиховання. 

4. ОсновніположенняКонцепціїнаціональноговиховання. 

5. Концепціягромадянськоговиховання. 

6. Зміствихованнявсучаснихумовах. 

7. Поняттяпрометодивиховання. 

8. Шляхи виховання гуманізму та моральності школярів,

 формуваннядуховної культури. 

9. Спільнавиховнароботашколи,сім’їтагромадськості. 

10. Завданнятафункції класногокерівника. 

11. Поняття«технологія»,«технологіявиховання»,«інноваційнітехнологіївихо

вання». 



Дидактика 

1. Поняттядидактики.Основнікатегоріїдидактики. 

2. Психолого-педагогічнізасадинавчально-пізнавальноїдіяльностіучнів. 

3. Загальнепоняттяпрозмістосвітивсучаснихумовах. 

4. Поняттяпропроцеснавчання. 

5. Система дидактичних принципів. Розкрити зміст одного з них

 (завибором). 

6. Формиорганізаціїнавчання.Типологіяуроків. 

7. Види навчання. Особливості проблемного, розвивального модульно-

розвивальногонавчання. 

8. Загальне поняття про методи навчання. Різні класифікації

 методівнавчання. 

9. Особливостівикористаннякомп’ютерноїтехніки,мультимедійнихсистему 

навчанні. 

10. Контроль таоцінюваннярезультатівнавчально-

пізнавальноїдіяльностіучнів. 

11. Поняттяформиорганізаціїнавчання. 

12. Історіяпедагогіки–

складовачастинадуховноїкультури;їїпредметтаджерела. 

13. Розвитокпринципівприродовідповідностітакультуровідповідностівихова

ння 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 

шкілУкраїниХVІ-ХVІІст.ВпливКиєво-

Могилянськоїакадеміїнарозвитокпросвіти,школи тапедагогіки 

слов’янськихнародів. 

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. Проблемитрудовоговихованнятазв’язкунавчаннязпродуктивноюпрацею в 

західноєвропейській педагогічній теорії та практиці (Ж.-

Ж.Руссо,Й.Г.Песталоцці,Р.Оуентаін.). 

17. Головні тенденції розвитку освіти та педагогічної думки України в ХІХ –

напочаткуХХст. 

18. Українськідіячікультуритадемократи-

просвітителіпроосновніпроблемивихованнятанавчання(Т.Г.Шевченко,ЛесяУ

країнка,П.А.Грабовський,І.Я.Франко). 

19. Українська педагогіка другої половина ХІХ - поч. ХХ ст. про 

взаємодіюнаціонального та загальнолюдського у формуванні особистості 

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

20. Національно-культурнізасадинавчально-

виховноїроботиушколахУкраїниу1917-1931р.р. 

21. Питанняморального,естетичного,трудовоготагромадськоговихованняупед

агогічнійтеоріїтапрактиціА.С.МакаренкатаВ.ОСухомлинського. 

22. А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський про вчителя, розвиток 

йогоособистостійдосягненнянимвершинпедагогічноїмайстерності. 



Теоретичніосновипрофесійноїосвіти 

1. Нормативно-правові документи, що регулюють діяльність системи 

освіти,визначаютьосновнінапрями їїреформування. 

2. Національна освіта як соціокультурне явище. Філософія освіти: поняття 

іпредметнеполе.Освітавконтекстіглобалізації.Технологізаціяосвітиякісторичн

анеперервність.Неперервнаосвітаякфілософськаіпедагогічнакатегорія. 

3. Організаційно-педагогічні засади ступеневої освіти в Україні. 

ТенденціїрозвиткунеперервноїосвітивУкраїні.Неперервнаосвітаяксвітоватенд

енція.Світовітенденціїворганізаціїнеперервноїосвіти.Ступеневаосвітаташлях

и їївпровадження впрактику. 

4. Рольвикладачавякіснійпідготовціфахівціврізнихгалузей.Функціївикладача

.Поняття«педагогічнамайстерність»викладача,їївпливнарезультатнавчанняст

удентів. 

5. Видитаціліспілкуванняпедагогазістудентами.Рольспілкуваннявикладачазі

студентамивнавчально-виховномупроцесі. 

6. Рівеньзнань,уміньінавичоквикладачазметодикивикладаннянавчальних 

дисциплін та його вплив на рівень знань, умінь і навичок учнів 

істудентівзконкретноїнавчальноїдисципліни. 

7. Загальнітенденціїреформуваннясучаснихсистемпрофесійноїосвіти.Характ

еристикаметодівпрофесійногонавчання. 

8. Професійнаорієнтація,їїскладові,основнізавданнятапідходидоїхрозв’язанн

яна сучасному етапірозвитку освіти вУкраїні. 

9. Аксіологічніосновирозвиткупрофесійно-педагогічноїосвіти. 

10. Вимогидопрофесійноїкомпетентностісучасногофахівця. 

11. РозвитоквищоїшколивУкраїнівідповіднодовимогБолонськогопроцесу. 

12. Значення професійно-педагогічної освіти для цивілізаційного розвитку, 

їївпливнарозвиток суспільства. 

13. Роль навчання, самовиховання та професійної підготовки особистості 

упрофесійному розвитку. 

14. Професійна етика, її значення у професійній діяльності. 

Взаємозв’язокпрофесійної етикиі професійноїкультуриособистості 

15. СучасніпарадигмипрофесійноїосвітивУкраїні. 

16. Рольпрофесійногосамовизначенняуформуванніособистості. 

17. Суспільнайособистіснацінністьнеперервноїпрофесійноїосвіти. 

 

4.КРИТЕРІЇОЦІНЮВАННЯЗНАНЬНАВСТУПНОМУІСПИТІ 

Оцінюваннявідповідівступникадоаспірантуривідбуваєтьсянапідставівия

вленогорівняйогопідготовленостідонауково-дослідноїйдослідно-

експериментальної діяльності в галузі теорії навчання, ступеня 

йглибинибаченнянимнагальнихпедагогічнихпроблемішляхівїхвирішення. 



Критеріїоцінювання: 

−знанняпершоджерелівміннявикористовуватиїхзмістйосновніідеїприаналізі 

педагогічнихпроблем; 

−оволодіннязмістомпедагогічнихпринципівтакатегорій,вмінняоперуватинимип

ри викладенні теоретичногоматеріалу; 

−уміннядемонструватитааргументувати своїпогляди; 

− здатність до проведення самостійних наукових досліджень в обраній 

галузі(спеціалізації). 

 

Критеріїоцінюваннявідповідінабілет(максимальнаоцінка–100балів) 

 

90-100балів Якщопідчасвідповідінапитанняпродемонстр

овановільнеоперуванняпедагогічнимизнанн

ямизусіхгалузейпедагогічноїнауки,здатність

підтриматипроблемну дискусію, 

професійну ерудиція впередбачуваній 

 сфері 

 науковогодослідження,поі

нформованістьщодонайбільшважливихпеда

гогічнихідей,яківисловлювалися в 

минулому та є 

предметомнауковихдискусійсьогодні,володі

нняпоняттєво-категоріальним  

 апаратомсучасноїпедагогі

ки;виявленонауково-аналітичні здібності,

  

 здатністьвиокремлюватип

едагогічніфакти,явища,подіїйописуватиїхмо

воюпедагогічноїнауки, 

використовуватитеоретичні 

знанняякосновуйметодпізнання,знаходитий

бачити проблеми для здійснення 

актуальноїнауково-педагогічної 

 діяльності,комбінуватизн

аннядлябільшглибокогорозумінняпроблеміз

багачення 

професійнихзнань. 

75-89балів Якщозагаломрозкритозмістпитань,показано

загальнунауковуерудицію,науково-

аналітичніздібності,протеневиявленотанеоб

ґрунтованосучасніпроблеми в розвитку 

педагогічної науки 

ненаведеновласнебаченняшляхівїхвирішенн

я. 

60-74бали Ставиться вступникові до аспірантури, 

якийрозкривосновнийзмістпитань,однакпри

пустивсяокремихнеточностейутрактуванні

 провідних науково-

педагогічнихкатегорій,концепційтастратегі

йрозвитку освіти. 



0-59балів Фіксуєтьсяувипадкувідсутностізнаньнауков

о-теоретичнихджерелтаосновних 

проблемобраноїнауковоїспеціальності,заум

ов  неадекватної  відповіді  на  питання 



 білетів, нерозуміння сутності проблеми, 

щообговорюється,нездатностівідповістинао

сновнітадодатковізапитаннятапри 

відмовідавативідповідьйвиконуватиекзамен

аційнезавдання. 
 

РЕКОМЕНДОВАНАЛІТЕРАТУРА 

1. АмонашвилиШ.А.Паритеты,приоритетыиакцентыгуманизацииобразова

ния//Педагогика.2000.№2.С.11–16. 

2. Андрущенко В.П. Основні тенденції розвитку вищої освіти України 

нарубежі століть// Вища освітаУкраїни.2001.№1. С.11–17. 

3. БаллГ.О.Особистасвободаігуманізаціяосвіти//Практичнапсихологіяісоц

іальна робота.2001.№1.С.2–5. 

4.  БєлановаР.А.Гуманізаціятагуманітаризаціяосвітивкласичнихунівер

ситетах(Україна-

США):монографія.К.:Центрпрактичноїфілософії,2001.216с. 

5. БехІ.Д.Вихованняособистості:сходженнядодуховності.Київ:Либідь,200

6.272с. 

6. БехІ.Д.Вихованняособистості:У2кн.Кн.2:Особистісноорієнтований 

підхід: науково-практичні засади.   Київ : Либідь, 2003.344с. 

7. БорисенкоВ.Традиціїіжиттєдіяльністьетносу:наматеріалахсвятково- 

обрядової культури українців: навч. посіб. для студ. вищ.навч.закл.К.: 

Унісерв,2000.191с. 

8. ВащенкоГ.Виховнийідеал.Полтава:Полтавськийвісник,1994.192 с. 

9. ВиговськийМ.Києво-

МогилянськаАкадеміяу18ст.//Київськастаровина.1992.№6.С.86–88. 

10. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української 

педагогіки:посібник для майбутній аспірантів вищих навч. закл.. 

Дрогобич: Коло,2003.180с. 

11. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний 

посібникдлямайбутнійаспірантівмагістратури.К.:Центрнавчальноїлітер

атури,2003.316с. 

12. ВласоваО.І.Основипсихологіїтапедагогіки:Підручник.Київ:Знання,201

1.333с. 

13. ГодБ.Ідеявсебічногойгармонійноговихованняособистостівісторико- 

педагогічній ретроспективі // Шлях освіти. 2004. № 3. С.43–48. 

14. ГончаренкоС.У.Українськийпедагогічнийсловник.Київ:Либідь,1997.37

4с. 

15. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXІ століття).–

Київ:Райдуга,1994.61с. 

16. Дидро Д. Сочинения в 2 т. / ДениДидро ; пер. с фр. ; сост. и ред. В. 

Н.Кузнецов.Т.1.М.:Мысль,1986.415с. 



17. ДрачІ.Ф.ГригорійСковорода/І.Ф.Драч,С.Б.Кримський,М.В.Попович.К.:

Молодь,1984.216с. 

18. Д’юїДжон.Досвідіосвіта/перекл.занглійськоїМаріїВасилечко.Львів: 

Кальварія, 2003.84с. 

19. ЄвтухВ.Б.Вступдоетнопедагогіки: Навчальнийпосібник.Київ:ВПЦ 

Київськийуніверситет,2004.88с. 

20. ЄвтухВ.Б.Етнопедагогіка.Ч.1.Навч.посібник.К.:Видавничо-

поліграфічнийцентр «Київськийуніверситет»,2003.149 с. 

21. ЗгуровськийМ.З.Болонськийпроцес:головніпринципиташляхиструктур

ного реформування вищої освіти України. Київ : НТУУ 

«КПІ»,2006.544с. 

22. Концепція громадянського виховання особистості в умовах 

розвиткуукраїнської державності // Інформац. зб. Міністерства освіти 

України. Київ,2000.№22.С.7–21. 

23. КонцепціяДержавноїпрограмирозвиткуосвітина2006–2010рр.[розп. 

№396р.від 12.07.06.]// Орієнтир.2006.№26.С.12–14. 

24. Кремень В. Г. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. 

/В.Г.Кремень.–Тернопіль:«Навчальнакнига-Богдан»,2004.384 с. 

25. КременьВ. Г.ОсвітаінаукавУкраїні–інноваційніаспекти.Стратегія. 

Реалізація.Результати.К.:Грамота,2005.448 с. 

26. КривчикГ.Г.СучаснаУкраїнськанаціональнаідеявісторичномувимірі/Г.Г

.Кривчик //Грані.2006.№ 2.С.3–9. 

27. КушнаренкоН.М.Науковаобробка   документів :   підручник   /Н.М. 

Кушнаренко,В.К.Удалова.4-

тевид.,переробл.ідоповн.К.:Знання,2006.334с. 

28. ЛевківськийМ.В.Історіяпедагогіки:Підручник.К.:Центрнавч.літератури,

2003.360с. 

29. Максимов В.Г. Педагогическаядиагностикав школе:Учеб. 

пособиедлястуд.высш.пед.учеб.Заведений.М.:Издательскийцентр«Акад

емия»,2002.272с. 

30. Марушкевич А.А. Актуальні проблеми науково-педагогічної 

спадщиниІвана Огієнка: Навчальний посібник з педагогіки (цикл 

лекцій). Київ :Вид.«АСМІ»,2005.312 с. 

31. МарушкевичА.А.Основипедагогіки:Навчальнийпосібник.Київ:ВПЦ 

Київськийуніверситет,2007.123с. 

32. МарушкевичА.А.  Педагогіка  вищої  школи:  Теорія  виховання. 

Навчальнийпосібник.Київ:ВПЦ Київськийуніверситет,2006.60 с. 

33. Марушкевич А.А., Кошечко Н.В. Педагогіка вищої школи: 

Навчальнийпосібник(модульненавчання).Київ:ВПЦКиївськийуніверсит

ет,2007.80с. 

34. МарушкевичА.А.С.Ананьїн(1873-

1942):Педагогічніідеї(Цикллекцій):Навчальнийпосібникзпедагогіки.Киї

в:Знання,2011.152с. 

35. МарушкевичА.А.Родиннапедагогіка:Навчально-

методичнийпосібник.Київ:Вид.ПАРАПАН,2002. 



36. МельничукО.С.ІсторіяпедагогікиУкраїни:Навчальнийпосібник.Виданн

я2-е,доп.і переробл.Кіровоград :ТОВІмексЛТД,2001.179с. 

37. Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи 

увищих педагогічних закладах України (історико-педагогічний 

аспект).Харків:Харківськийпед.ун-тім.Г.С.Сковороди,2001.256 с. 

38. Модернізація освіти України у контексті євроінтеграційних 

процесів:історико- педагогічний аспект: Монографія / За ред. Н.Г. 

Сидорчук. –Житомир :ЖДУ, 2008.300с. 

39. Освітні інновації у вищих навчальних закладах України : каталог 

/МОНУ; Наук.-метод. центр вищої освіти [уклад. : В. І. Соколов, В. 

В.Висоцька; (відп.ред.К.М.Левківський)].Київ:Стилос,2003.336с. 

40. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, 

О.М.Любарська ; [заред.О.М.Пєхоти].К.: А.С.К.,2003.255с. 

41. Плахотнік О.В. Основи загальної та військової екології: Видання 2-

е,доповнене. Навчально-методичний посібник. К. : ТОВ Інфодрук , 

2012.310с. 

42. Прокопенко І.Ф. Педагогічні технології: Навч.посіб. Харків : 

Колегіум,2005.224с. 

43. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: підруч. Київ : 

Міленіум,2006.346с. 

44. СухомлинськаО.В.Історико-

педагогічнийпроцес:новіпідходидозагальних 

проблем.К.:АПНУкраїни,2003.68с. 

45. СухомлинськаО.Духовно-

моральневихованнядітейтамолодівкоординатах педагогічної науки і 

практики // Шлях освіти. 2006.№ 1.С.2–8. 

46. СухомлинськаО.Історико-

педагогічнийпроцесвУкраїні:регіональнийвимір//Шляхосвіти.2007.№ 

2.С.42–48. 

47. СухомлинськаО.Методидослідженьісторико-

педагогічнихреалійдругоїполовиниXXстоліття.Шляхосвіти.2007.№4.С.

9–12. 

48. Українськапедагогікавперсоналіях.В2-хкн.–

Кн.2/Заред.О.В.Сухомлинської.Київ:Либідь,2005.550 с. 

49. Феноменінновації:освіта,суспільство, культура /За ред.В. Кременя.–

Київ: Педагогічнадумка,2008.471с. 

50. Філософіяосвітивсучасній Україні.К. :Міністерство 

освітиУкраїни,1997.544с. 


	МІНІСТЕРСТВООСВІТИ  І НАУКИУКРАЇНИ
	ЗАТВЕРДЖУЮ
	ПРОГРАМА ВСТУПНОГОІСПИТУДОАСПІРАНТУРИ
	1. ПОЯСНЮВАЛЬНАЗАПИСКА
	2. ЗМІСТПІДГОТОВКИДОВСТУПНОГОІСПИТУ
	Педагогікаякнаука,їїстановленнятарозвиток
	Особистістьякпредметвихованнятаумовиїїрозвитку
	Теоріявиховання
	Дидактика
	Історіярозвиткуосвітийпедагогічної думкиусвіті
	ІсторіярозвиткуосвітийпедагогічноїдумкивУкраїні
	Теоретичніосновипрофесійноїосвіти
	3. ОРІЄНТОВНИЙ СПИСОК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУЗагальніосновипедагогіки
	Теоріявиховання (1)
	Дидактика (1)
	Теоретичніосновипрофесійноїосвіти (1)
	4.КРИТЕРІЇОЦІНЮВАННЯЗНАНЬНАВСТУПНОМУІСПИТІ
	Критеріїоцінюваннявідповідінабілет(максимальнаоцінка–100балів)

