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ПРОГРАМА 
вступного іспиту до аспірантури 

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 
 

                                                                  
Професійна освіта на сучасному етапі розвитку системи освіти в 

Україні є одним із визначальних чинників відтворення інтелектуальних і 
продуктивних сил суспільства, розвитку духовної культури українського 
народу, запорукою майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету 
України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави.  

Метою ступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти є систематизація теоретичних і 
прикладних знань науковців-початківців щодо розуміння сучасного 
процесу модернізації освіти та всіх її ланок, зокрема професійної освіти, 
сприяння розвитку їх професійно-значущих якостей і професійної 
компетентності.  

                    
         

Перелік питань для складання вступного іспиту зі спеціальності 
13.00.04 

 
1. Основні завдання професійної перепідготовки в умовах інтеграції 
сучасної системи освіти у європейський освітній і науковий 
простір. 

2. Критерії оцінки якості сучасної професійної освіти. 
3. Характеристика методів професійного навчання. 
4. Сучасний стан і шляхи забезпечення якості освіти в Україні. 
5. Вплив сучасних інформаційних технологій на зміну освітньої 
парадигми. 

6. Особливості системи післядипломної педагогічної освіти. 
7. Характеристика нормативно-правової бази розвитку освіти в 
Україні. 

8. Основні принципи розвитку вищої освіти в умовах 
глобалізованого полікультурного світу. 

9. Професійна культура, її взаємозв’язок з особистісною та 
педагогічною культурою фахівця вищої кваліфікації. 

10. Особистісно орієнтована парадигма професійно-педагогічної 
освіти. 

11. Гуманізація та гуманітаризація професійно-педагогічної освіти в 
Україні та світі. 

12. Фундаментальні принципи розвитку сучасної професійно-
педагогічної освіти. 



13. Тенденції розвитку неперервної професійної освіти в Україні: 
навчання впродовж життя. 

14. Напрями інформатизації сучасної вищої освіти. 
15. Професійний відбір, його сутність і роль у зв’язку зі зростанням 
сучасних вимог до якості добору кадрів для різних галузей. 

16. Професіоналізм, його сутність. Умови розвитку професіоналізму в 
процесі навчання та професійної діяльності. 

17. Сутність і зміст поняття «педагогічні технології». 
18. Вимоги до професійно-особистісних якостей педагогічних і 
науково-педагогічних працівників. 

19. Пріоритетні напрями реформування професійно-педагогічної 
освіти в Україні. 

20. Важливість навчання впродовж життя для підтримки професійної 
кар’єри та особистісного зростання. 

21. Інтегративний підхід до змісту професійної педагогіки. 
22. Криза сучасної освіти, основні напрями модернізації вищої освіти 
в ХХІ столітті. 

23. Сутність і зміст понять «академічна мобільність» та 
«конкурентоспроможність» фахівців. 

24. Аксіологічні основи розвитку професійно-педагогічної освіти. 
25. Місія сучасної вищої освіти (на основі нормативно-правових 
документів). 

26. Вища освіта в умовах глобалізації, світової євроінтеграції та 
інформатизації суспільства. 

27. Вимоги до професійної компетентності сучасного фахівця. 
28. Розвиток вищої школи в Україні відповідно до вимог Болонського 
процесу. 

29. Становлення особистісно орієнтованої педагогіки в Україні 
30. Значення професійно-педагогічної освіти для цивілізаційного 
розвитку, її вплив на розвиток суспільства.  

31. Освіта й особистість в умовах постіндустріального суспільства. 
32. Професія як вид трудової діяльності (занять) людини. 
Класифікатор професій. 

33. Самоменеджмент у професійній діяльності. 
34. Роль навчання, самовиховання та професійної підготовки 
особистості у професійному розвитку. 

35. Сутність і характеристика поняття «особистісно орієнтоване 
навчання». 

36. Професійна етика, її значення у професійній діяльності. 
Взаємозв’язок професійної етики і професійної культури 
особистості 

37. Сучасні парадигми професійної освіти в Україні. 
38. Професійний розвиток, його сутність і мета. 
39. Професійна орієнтація, її складові. Завдання професійної 
орієнтації та підходи до їх розв’язання на сучасному етапі 
розвитку освіти в Україні. 



40. Роль професійного самовизначення у формуванні особистості. 
41. Суспільна й особистісна цінність неперервної професійної освіти. 
42. Інституціональний й особистісний рівні неперервної професійної 
освіти. 

43. Характеристика нормативно-правової бази розвитку освіти в 
Україні. 

44. Зв’язок вищої освіти та освіти дорослих. 
45. Фундаментальні принципи розвитку сучасної професійно-
педагогічної освіти. 

46. Пріоритетні напрями реформування професійно-педагогічної 
освіти в Україні.  

47. Гуманізація та гуманітаризація професійно-педагогічної освіти в 
Україні та світі. 

48. Особливості системи післядипломної педагогічної освіти. 
49. Основні напрями модернізації професійно-педагогічної освіти ХХІ 
століття та проблеми сучасної вищої школи. 

50. Аксіологічні основи розвитку професійно-педагогічної освіти. 
51. Сутність поняття «якість освіти» та основні шляхи її забезпечення. 
52. Вимоги до професійно-особистісних якостей педагогічних та 
науково- 

53. педагогічних працівників. 
54. Критерії оцінки якості сучасної професійної освіти. 
55. Характеристика методів професійного навчання. 
56. Сутність та характеристика поняття «особистісно орієнтоване 
навчання». 

57. Професійна орієнтація, її складові, основні завдання та підходи до 
їх розв’язання на сучасному етапі розвитку освіти в Україні. 

58. Характеристика педагогічних концепцій в Україні 
59. Аксіологічні основи розвитку професійно-педагогічної освіти. 
60. Вимоги до професійної компетентності сучасного фахівця. 
61. Роль професійного самовизначення у формуванні особистості. 
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