


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Головним завданням програми кандидатського іспиту для здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки» є визначення професійної компетентності здобувача наукового 

ступеня доктор філософії у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» (загальна педагогіка 

та історія педагогіки) є з'ясування на рівні світоглядної позиції ступеня 

осмислення і усвідомлення науковцями-початківцями ґенези розвитку 

педагогічної науки та педагогічної практики, сутності і значення педагогіки, засад 

національної освіти; комплексна перевірка якості професійно-педагогічних знань, 

умінь і навичок, стану їх готовності до дослідницької діяльності в галузі 

педагогіки. 

Програма включає опорні питання нормативних навчальних курсів 

«Історія педагогіки», «Педагогіка загальна», «Порівняльна педагогіка» і 

передбачає обізнаність фахівців із фундаментальними засадами загальної 

педагогіки, історії загальної педагогіки, історії української педагогіки, 

порівняльної педагогіки, народної педагогіки, методології наукових досліджень. 

Рекомендована література для самостійного опрацювання носить орієнтовний 

характер. 

У програмі відображено основні вимоги до здобувачів наукового ступеня  

кандидата педагогічних наук, що закінчили вищі навчальні заклади IV рівня 

акредитації за другим (магістерським) рівнем вищої освіти і прослухали базові 

нормативні та спеціальні курси з педагогічних дисциплін. Основною вимогою до 

здобувачів є високий рівень педагогічної освіченості, культури, знань, уміння 

застосувати здобуті знання при здійсненні наукового дослідження, що 

визначається кандидатським екзаменом зі спеціальності. 

Здобувач на екзамені (співбесіді) має розкрити основний зміст питань 

білета та додаткових питань і показати при цьому: 

 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 розібратися у суті педагогічної проблеми і відобразити наслідки 

цієї 

праці у самостійному викладенні основних результатів у формі реферату; 

 уміння демонструвати та аргументувати свої погляди; 

 здатність до проведення самостійних наукових досліджень в обраній 

галузі. 

Критерії оцінки знань у процесі складання кандидатського іспиту 

(співбесіди). 

1. На оцінку «відмінно» заслуговує відповідь, яка виявляє всебічне й 



глибоке знання матеріалу з обраної спеціальності, в тому числі ґрунтовні знання 

першоджерел та додаткової літератури. Ця оцінка передбачає також вільну 

орієнтацію вступника у загальній педагогічній проблематиці профільної науки. 

Відповіді на всі питання білета, додаткові запитання та питання стосовно 

наукового дослідження повинні мати повний, вичерпний характер. 

2. Оцінка «добре» передбачає наявність міцних знань в об’ємі навчальної 

програми відповідної спеціальності, знань основних джерел та матеріалів із 

додаткової літератури, головних проблем обраного напрямку. 

3. Оцінка «задовільно» означає, що здобувач володіє знаннями в обсязі 

навчальної програми, знає основні літературні джерела, обізнаний із 

проблематикою обраного фаху. 

4. Оцінка «незадовільно» виставляється при відсутності знань 

літературних джерел та основних проблем обраної наукової спеціальності. 

Питання відповідно до Додаткової програми кандидатського екзамену зі 

спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки», які мають бути 

обов’язково поставлені здобувачеві, можуть мати самостійний або 

уточнювальний характер; стосуватися тематики і змісту дисертаційного 

дослідження зі спеціальності. 

Прийом кандидатських екзаменів проводиться відповідно до вимог 

чинного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України. Екзамени відбуваються відповідно до затверджених програм іспитів за 

білетами або у формі співбесіди. 

Для підготовки відповіді вступник використовує екзаменаційні листи, які 

після  іспиту зберігаються в його особовій справі. Рівень знань оцінюється за 

чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

Стосовно кожного здобувача заповнюється протокол екзамену, у якому 

фіксуються основні та додаткові питання, які були задані протягом екзамену з 

актуальних проблем наукової спеціальності й виконуваного дослідження. У 

протоколі виставляються окремо оцінки відповідей на основні питання білету та 

загальна оцінка знань здобувача наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

зі спеціальності 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВИПРОБУВАНЬ 

 

ПЕДАГОГІКА ЗАГАЛЬНА 

1. Педагогіка як наукова дисципліна. Головні категорії педагогіки. 

2. Система педагогічних наук. 

3. Взаємозв'язок педагогічної теорії та практики. Зміст шкільної освіти. 

4. Парадигма особистісно зорієнтованого навчання, шляхи її реалізації в сучасній 

школі. 

5. Закономірності розвитку дитини. 



6. Вікові й індивідуальні особливості розвитку дитини. Сучасна вікова 

періодизація і педагогічний процес. Педагогічний процес як система. 

7. Мета і завдання виховання в сучасній школі. 

8. Сучасні підходи до освіти і виховання дітей та молоді. Система педагогічних 

методів.Організація педагогічного процесу. 

9. Сутність програмованого навчання та перспективи комп'ютерізації навчання. 

Сутність процесу оптимізації навчання. 

10. Засоби навчання та їх характеристика. Типологія уроків у сучасній дидактиці. 

11. Контроль занавчальною діяльністюшколярів.Проблема оцінювання навчальних 

досягнень учнів. 

12. Форми організації навчання в школи. Актуальні проблеми сучасної дидактики. 

Основні інститути соціалізації дитини. 

13. Авторські навчально-виховні заклади. Інноваційні навчально-виховні заклади. 

Суть і спрямованість освітніх інновацій. Сучасні педагогічні технології. 

14. Системи організації педагогічного процесу. 

15. Роль і місце школи в навчально-виховному процесі. Методи і процес науково-

педагогічного дослідження. 

16. Сучасний вчитель: вимоги до нього й завдання діяльності. Педагогічна 

майстерність та педагогічна творчість. 

17. Організація та управління діяльністю педагога. 

18. Основні закономірності й методологія виховного процесу. Організаційні форми 

виховної роботи. 

19. Закон України «Про освіту» (1991; 1996) про мету, принципи, державні 

стандарти і систему освіти. 

20. Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.). 

21. Концепція розвитку освіти України на період 2015 – 2025 рр. Національна 

доктрина розвитку освіти. 

22. Сутність поняття «народна педагогіка». Основні етапи історичного розвитку 

української народної педагогіки. 

23. Висвітлення української етнопедагогіки в творчій спадщині українських 

педагогів та просвітників. 

24. Українська національна система виховання. 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА 

1. Порівняльна педагогіка як галузь педагогічної науки. 

2. Предмет порівняльної педагогіки, завдання та методи дослідження. Сучасний 

стан та перспективи розвитку освіти у провідних розвинутих країнах та Україні 

(США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія). 

3. Характеристика моделей європейської школи. 

4. Система виховних цінностей у сучасному шкільництві Заходу. Альтернативні 

навчально-виховні заклади у країнах Заходу в XX ст. Загальні тенденції 

реформування сучасних світових освітніх систем. 

5. Початкова школа: сучасний стан та перспективи реформування у різних 

країнах світу. 

6. Особливості реформування середньої освіти в розвинених країнах світу. 

Тенденції розвитку системи вищої освіти та освіти дорослих. 

7. Глобалізація як провідний фактор розвитку освіти кінця XX - початку XXI 



століття. 

8. Розвиток інтеграційних процесів в умовах Європейського простору. Провідні 

концептуальні засади розвитку освіти кінця XX - початку XXI століття. 

 

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ 

1. Концепції генези первісного виховання: еволюційно-біологічна та 

психологічна. Становлення виховання як особливої форми діяльності людини. 

Виникнення сім’ї  і родинного виховання. 

2. Виховання і навчання в країнах Давнього Сходу (Міжріччя, Єгипет, Індія, 

Китай). Виховання і навчання у Давній Греції та Римі. 

3. Освіта у Візантії і її вплив на європейську середньовічну педагогічну думку. 

Основні традиції західноєвропейського виховання і навчання. 

4. Школа і педагогічна думка в Європі в епоху Відродження та Реформації. 

Основні педагогічні ідеї Я. Коменського та їх актуальність для сучасної школи. 

5. Вікова періодизація як історико-педагогічна проблема (Я. Коменський, Ж.-Ж. 

Руссо, Ф.В.А. Дістервег). 

6. Педагогічна діяльність і спадщина И. Песталоцці: актуальні питання. Загальна 

характеристика історії розвитку гуманістичних педагогічних систем (М. Монтессорі, 

С. Френе, Р. Штайнер та ін.). 

7. Педагогічні погляди Дж. Дьюї та їх вплив на українську школу. Історико- 

педагогічний аналіз ідей реформаторської педагогіки в Західній Європі і США (Г. 

Кершенштейнер, А. Лай, Р. Штайнер, Дж. Дьюї, С. Френе та ін.). 

8. Предмет і основні етапи розвитку української педагогіки. Завдання історико- 

педагогічної науки. 

9. Освіта і виховання дітей за часів Київської Русі. 

10. Роль братських шкіл України у ХVІ-ХVІІ ст. у розвитку національної освіти. 

11. Роль колегіумів (Переяславський, Харківський, Чернігівський) у розвиткові 

освіти підвищеного типу в Україні. 

12. Роль Острозької академії у розвиткові української педагогічної культури. 

Освітня діяльність і педагогічні погляди Г. Сковороди: актуальність ідей. 

13. Києво-Могилянська академія як центр вітчизняної науки, культури та освіти 

ХVІІ- ХVІІІ ст. 

14. Просвітницька та освітянська діяльність духовенства (ХVІ-ХІХ ст.). Козацьке 

виховання як феномен. 

15. Педагогічні ідеї О. Духновича. 

16. Розвиток освіти та педагогічної думки у Західній Україні (друга половина 

XIX -поч. XX ст.). 

17. Педагогічні погляди Т. Шевченка, М. Костомарова, П. Куліша. 

К. Ушинський - засновник наукової педагогіки. 

18. Педагогічні погляди та освітня діяльність М. Пирогова в Україні. 

Педагогічні ідеї М. Драгоманова. 

19. Освітня діяльність і педагогічні погляди Б. Грінченка. 

20. Українська школа і педагогічна думка в період визвольних змагань 

українського народу (1917-20 рр.). 

21. М. Грушевський про українську школу. 



22. Роль суспільно-громадської і педагогічної діяльності та теоретичної 

спадщини професора І. Огієнка у відновленні національної освіти України. 

23. Система освіти України в 20-х рр. XX ст. Загальна характеристика, зміст і 

методи навчання. 

24. Внесок Є. Русової у розвиток української педагогіки. Науково-практична 

діяльність українських педагогів-просвітників (Я. Чепіга, О. Музиченко, І. 

Соколянський, О. Залужний та ін.). Науково-методична діяльність Наркомосу 

України в 20-х рр. XX ст. 

25. Організація навчально-виховного процесу в 20-х рр. XX ст. в школах 

України. Педагогічна діяльність А. Макаренка: значущість ідей для розвитку 

педагогічної науки. 

26. Педагогічна діяльність В. Сухомлинського: особливості застосування його 

ідей в сучасній школі. 

27. Теорія і практика вільного виховання в історичному розвитку. Українська 

школа між двома світовими війнами. 

28. Стан освіти, школи й педагогіки в Україні в 50-90-х рр. XX ст. Розвиток 

українського шкільництва в умовах розбудови Української держави. 
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