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Програма вступного іспиту до аспірантури для здобувачів третього 

освітньо-наукового рівня вищої освіти наукового ступеня доктора філософії 

(PhD): Галузь знань: 01 Освіта /Педагогіка; Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні 

науки /Л.П.Вовк,  О.С. Падалка, В.Б.Вишківська. – К: Вид-во НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2020. – 23 с. 

 

 

Програму для складання вступного іспиту зі спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні наук розроблено відповідно Галузевих стандартів вищої освіти 

України (освітньо-професійна програма підготовки магістра), відповідно до 

паспорту наукової спеціальності та  відповідно до програми підготовки фахівців з 

вищою освітою (докторів філософії) в галузі педагогіки за освітньо-науковою 

програмою на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, який відповідає 

восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає 

здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, 

достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у 

галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння 

методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного 

наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення. 
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

      Мета програми вступного іспиту зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

наук: визначення рівня знань вступників, з’ясування їх світоглядної позиції, 

ступеня осмислення і усвідомлення науковцями-початківцями ґенези розвитку 

педагогічної науки та педагогічної практики, засад національної освіти; стану їх 

готовності до дослідницької діяльності в галузі педагогіки.  

        Завдання програми вступного іспиту в аспірантуру: 

- ініціювати процеси професійного самовизначення, що є основою  подальшої 

професійної діяльності та професійного розвитку і саморозвитку вступників; 

- дати уявлення про основні категорії педагогіки відповідно до паспорта 

спеціальності; 

- ознайомити з напрямами науково-педагогічних досліджень у сфері професійної 

освіти з даної спеціальності; 

- формувати навички самостійної науково-дослідної та педагогічної діяльності 

при підготовці теоретичних питань і реферату в рамках певного напряму в сфері 

професійної освіти і компетенцій, необхідних для науково-педагогічної роботи в 

галузі педагогічні науки; 

- створити умови для формування у аспірантів професійних умінь і навичок 

наступних видів діяльності: навчально-професійна, науково-дослідницька, 

педагогічно-проектувальна, організаційно-технологічна, методична. 

      Необхідний рівень підготовки здобувачів характеризується готовністю до 

самостійної постановки педагогічних проблем в сфері освіти і пошуку нових 

способів їх вирішення. Вступники до аспірантури повинні продемонструвати 

наявність у себе конкретних знань з педагогіки, сформованість педагогічної 

культури, а також володіння способами проективної, перетворювальної, 

дослідницької діяльності. 

        Дана програма визначає необхідний початковий рівень наукової 

підготовленості вступників до аспірантури за спеціальністю 13.00.01., 13.00.04, 

що  вимагає від дослідника здатності синтезувати знання закономірностей, 

принципів, сучасних тенденцій розвитку загальної педагогіки, історії педагогіки з 

теорією навчання і виховання.  

 

Вимоги до рівня знань, умінь і практичних навичок здобувачів 

наукового ступеня в галузі загальної педагогіки та історії педагогіки 
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Здобувач повинен знати і вміти використовувати: 

• нормативно-правові документи, що регулюють діяльність системи 

професійної освіти; 

• методологію і логіку педагогічного дослідження в області професійного 

освіти; 

• структурні компоненти і ланки технології навчання; 

• модель і технологію процесу виховання; 

• прийоми раціональної організації самоосвіти та самовиховання учнів і 

студентів; 

• сучасні продуктивні технології і системи педагогічної освіти; • основи 

інноваційної культури педагога; 

• вітчизняні та зарубіжні джерела з філософії, педагогіці і психології 

професійної освіти 

Володіти: 

• методами та інструментарієм педагогічного дослідження; 

• способами відбору, систематизації та планування педагогічної інформації; 

• культурою мови та елементами акторської майстерності; 

• технікою педагогічного спілкування з учнями, студентами та їх батьками; 

• методами педагогічної рефлексії та способами передачі їх учням і 

студентам; 

• технологією професійного самоосвіти і самовиховання. 

Мати навички: 

• роботи з першоджерелами, довідниками, електронними носіями інформації; 

• організації різних видів навчальних занять, використання різних форм і 

методів навчання; 

• застосування сучасних засобів навчання (ТСО, ЕОМ) в навчальному 

процесі; 

• організації та проведення різних форм виховних заходів; 

• формулювання педагогічної проблеми; 

• аргументованого прийняття науково обгрунтованого педагогічного 

рішення; 

• педагогічного спілкування з учнями; 

• ведення аргументованого діалогу з учнями. 
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               13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки 

 

Розділ І. Педагогіка як наука. Методологія педагогіки 

Педагогіка як область гуманітарного знання, як частина комплексного 

сучасного людинознавства, об'єкт і предмет. 

Соціальні функції педагогіки. 

Методологія педагогіки, її сутність, функції (ціннісно-орієнтаційна, 

гностична, перетворювальна, рефлексивна) і рівні. 

Категоріальний апарат сучасної педагогіки: освіта, навчання, виховання. 

педагогічна система, педагогічна взаємодія і ін. 

Використання педагогікою міждисциплінарних понять (особистість, розвиток 

особистості, соціалізація, спілкування, діяльність, формування та ін.). 

Місце педагогіки в системі сучасного людинознавства, її зв'язок з філософією, 

соціологією, культурологією, природничими, психологічними та іншими науками. 

Основні особливості педагогіки як науки: специфіка предмета, категоріального 

апарату, методів дослідження. 

Структура педагогічної науки, її провідні галузі 

Взаємодія педагогічної теорії й освітньої практики, їх взаємозбагачення. 

Освіта як суспільне явище і педагогічний процес. Її цілі і завдання в сучасній 

соціокультурній ситуації. 

Провідні ідеї і основні напрями реформування освіти. 

Філософські підстави різних напрямів зарубіжної та вітчизняної педагогіки 

(прагматизм, неопозитивізм, екзистенціалізм, неотомізм, біхевіоризм та ін.) та їх 

аналіз. 

Аксіологічний (ціннісний) підхід до вивчення соціальних явищ і можливості 

його застосування в педагогіці. Обгрунтування гуманістичної філософії освіти як 

основи нової методології педагогіки. 

Методологічні засади педагогічних досліджень: єдність історичного і 

логічного в пізнанні педагогічних явищ; системний і структурно-номінативний 

підходи; особистісно-орієнтований та діяльнісний підходи; етнопедагогічний і 

антропологічний підходи; культурологічний та діалогічний підходи; єдність 

теорії. експерименту і практики. 

Джерела педагогічної проблематики. Процес і структура науково-

педагогічного дослідження, його основні елементи. Методи педагогічного 

дослідження. 
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Обгрунтування актуальності, визначення об'єкта і предмета, формулювання 

проблеми, мети, завдань і гіпотези педагогічного дослідження. 

Планування і організація наукового дослідження з педагогіки, зміст його 

етапів. Вибір методів дослідження, розробка його програми і її реалізація. 

      Людина в системі наук. Педагогічна антропологія, її сутність і теоретичні 

витоки. Вплив антропології на розробку категорій сучасної педагогіки 

(соціалізація, розвиток, виховання, навчання, взаємодія та ін.). 

Провідні ідеї педагогічної антропології: цілісність і неподільність духовної і 

біологічної природи людини, її суб'єктність і ін. 

Парадигмальний статус категорій "людина", "індивід", "особистість". 

Співвідношення індивідуального і соціального в розвитку людини. 

Розвиток особистості як проблема педагогічної антропології. Детермінанти 

розвитку особистості: генетичні передумови, природні та соціокультурні 

чинники, індивідуально-типологічні особливості, фактор статі, фактори 

виховання і навчання. 

Соціальна ситуація розвитку особистості. Педагогічні можливості діяльності 

в розвитку особистості. Гра, навчання, праця, спілкування як розвиваючі види 

діяльності. 

Розвиток індивідуальності, його рушійні сили і механізми. Сутність 

індивідуального підходу до розвитку людини, його зміст. 

 Періодизація розвитку психіки і особистості. Взаємини людини і суспільства. 

Соціалізація як процес адаптації та інтеграції людини в суспільстві і як процес 

саморозвитку і самореалізації особистості. Основні чинники та інститути 

соціалізації. Розвиток суб'єктності особистості в процесі соціалізації і виховання. 

Діалектика суб'єкт-об'єктних відносин в педагогічному процесі. 

Сутність педагогічної взаємодії, його зміст, логіка розвитку і форми.  

Міжособистісні відносини в педагогічному процесі, їх діагностика і 

конструювання. Спільна діяльність суб'єктів педагогічного процесу, стадії її 

розвитку і вікові трансформації. 

Педагогічна діяльність, її функції і структура. Гуманістична, творча і 

діалогова природа педагогічної діяльності. 

Загальна і професійна культура педагога. Професіоналізм педагога як 

адекватна рішенням педагогічних завдань діяльність. Педагогічна творчість і 

майстерність. Рівні педагогічної творчості. 
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Розділ ІІ. Педагогічний процес як система і цілісне явище: сутність, 

рушійні сили, структура і логіка.  

Навчання і виховання як процеси, звернені до формування різних підструктур 

особистості. Освітній процес як єдність навчального пізнання, спілкування і 

дослідження. 

Педагогічний процес як динамічна цілісність, відкрита система, що припускає 

можливість включення нових структур (елементів). 

Навчання в цілісному педагогічному процесі: сутність, структура, рушійні 

сили. Навчання як дидактична система, як процес розвитку і процес пізнання. 

Психологічні основи процесу навчання. 

Принципи навчання як відображення закономірностей цілісного 

педагогічного процесу. 

Зміст освіти. Реалізація цілей суспільства, культурно-національних, 

регіональних і місцевих запитів, освітніх потреб. 

Концепція змісту освіти в світовій педагогіці. Особливості змісту освіти в 

освітніх установах різних типів. Загальні вимоги до змісту освіти. Державні 

освітні стандарти. 

Навчальний предмет. Класифікація наук і навчальні предмети. Наукові основи 

побудови навчальних предметів. Навчальні плани, програми, підручники. 

Різноманіття форм організації навчання. Сучасний урок, умови і засоби 

підвищення його педагогічної ефективності. Комплексні, інтегративні, 

колективні, групові, індивідуальні форми навчання. 

Сучасні підходи до організації процесу навчання. 

Методи і засоби навчання, їх класифікація в сучасній дидактиці. 

Технічні засоби навчання. Інформатизація навчання. 

Контроль і оцінка знань, умінь і навичок. 

Поняття педагогічних технологій, їх обумовленість характером педагогічних 

завдань. Види педагогічних завдань: стратегічні, тактичні, оперативні. Способи і 

процес вирішення педагогічного завдання. Основні етапи вирішення педагогічних 

завдань і їх характеристика. 

Репродуктивні, продуктивні, алгоритмічні педагогічні технології. 

Виховання в цілісному педагогічному процесі. Виховання як система. 
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Виховання як процес формування системи відносин особистості. Структурні 

елементи процесу виховання і їх взаємозв'язок. Виховання, самовиховання, 

навчання, взаємонавчання і самоосвіта як процеси, що відрізняються 

особливостями взаємодії їх учасників. 

Мета виховання і її місце в педагогічному процесі. Закономірності та 

принципи гуманістичного виховання особистості: персоніфікований підхід, 

етнорегіональний підхід, гуманізація і диференціація. 

Базова культура особистості як змістовна основа процесу виховання: культура 

життєвого самовизначення, інтелектуальна культура, моральна культура, 

культура праці і економічна культура, правова і політична культура, культура 

міжнаціональних відносин, екологічна культура, художня культура, фізична 

культура, культура сімейних відносин. 

Система форм і методів виховання. Виховна система школи. Сучасні 

концепції виховання. Авторські виховні системи. Учнівський колектив як об'єкт і 

суб'єкт виховання. 

Взаємодія школи, сім'ї та громадськості у вихованні дітей. 

Особливості організації додаткової освіти. 

 

Розділ ІІІ. Управління освітніми системами 

Сутність управління педагогічними системами. 

Державно-громадська система управління освітою. 

Педагогічна система як об'єкт наукового управління. Системоутворюючі 

чинники, соціально-педагогічні та часові умови, структурні і функціональні 

компоненти педагогічних систем.  

Загальні принципи управління педагогічними системами: демократизація та 

гуманізація; системність і цілісність; раціональне поєднання централізації і 

децентралізації; єдність колегіальності і єдиноначальності; об'єктивність і повнота 

педагогічної інформації в управлінні. 

Основні функції управління педагогічними системами, їх взаємозв'язок. 

Управлінська культура керівника освітнього закладу, її основні компоненти. 

Педагогічний аналіз в управлінні педагогічними системами. Види і зміст 

педагогічного аналізу. 

Цілепокладання і планування в управлінні педагогічними системами. 

Види планування в освітніх установах і основні вимоги до них. Зміст і 

структура перспективного, річного, поточного, оперативного планування. 
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Зміст організаторської діяльності в управлінні педагогічними системами. 

Організаційні форми управлінської діяльності, 

. Види, форми і методи контролю та регулювання педагогічного процесу. 

Інноваційні процеси в освіті та управлінні. Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності. Передовий педагогічний досвід і інновації в освіті. 

Критерії педагогічних інновацій. 

Методична робота в школі як фактор підвищення педагогічної культури 

вчителя. Форми організації методичної роботи в освітніх установах. Педагогічна 

самоосвіта вчителя. Атестація педагогічних працівників. 

Професіограма і кваліфікаційна характеристика вчителя. 

Педагогічні умови творчої самореалізації вчителя. Наукова організація 

педагогічної праці. Педагогічний колектив в управлінні освітньою установою. 

Директор і педагогічний колектив, соціально-педагогічні умови їх взаємодії. 

Психологічний клімат в школі. Управління педагогічним, учнівським 

колективами та самоврядування. 

 

Розділ ІV. Історія освіти і педагогічної думки 

Історія освіти і педагогічної думки в системі наукових знань. 

Соціокультурна обумовленість історії освіти і педагогічної думки. Місце  історії 

педагогіки у системі підготовки майбутніх вчителів. Критичне використання 

педагогічної спадщини в сучасних умовах. Основні періоди розвитку світової 

педагогічної  думки та освіти. Виховання, навчання, педагогіка стародавніх 

цивілізацій античного світу. Елементи педагогіки у філософських системах 

давнього світу: Сократ, Платон, Аристотель, Демокріт. 

Освіта і педагогічна думка в Середньовічній Європі. 

Становлення і розвиток зарубіжної педагогічної науки і практики (ХVІІ-

ХІХ ст.). Становлення європейської класичної педагогіки.  

Реформаторська педагогіка зарубіжних країн у кінці ХІХ–ХХ ст.  

Освіта і педагогічна думка в Україні (в дохристиянський період, 

період Київської Русі і до початку ХХ століття).  

Літописні відомості про виховання дітей у східних слов’ян (VII–ІХ ст.) 

Розвиток шкільної освіти та педагогічної думки в Київській Русі. «Повчання 

дітям» Володимира Мономаха – визначний педагогічний твір  періоду Київської 

Русі.  
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Суспільно-політичні умови розвитку освіти, виховання і педагогічної 

думки в Україні у ХІV–ХVIII ст. Розвиток мережі братських, козацьких, січових, 

дяківських. церковних шкіл, шкіл народного мистецтва і ремесел, шкіл грамоти, 

приходських шкіл, католицьких шкіл. Заснування Острозької школи (1576 р), 

Києво-Могилянської колегії (1632 р.) як шкіл підвищеного типу. Шкільництво і 

педагогічна думка на західноукраїнських землях, Закарпатті і Буковині. Народна і 

козацька педагогіка. Розвиток педагогічної думки в Україні в епоху Відродження.  

    Науково-педагогічне і громадсько-педагогічне сподвижництво за українську 

школу. Реформи 60-х рр. Освіта 60-70-х років. Громадсько-педагогічна думка про 

освіту і виховання. Демократичні і гуманістичні особливості концепції освіти за 

К.Ушинським. Ідея народності виховання К.Ушинського. 

Освіта і педагогічна думка в Україні ХХ – ХХІ. Стан шкільництва і 

педагогіки в Україні в  1917-1920 рр. Розвиток освіти і виховання та педагогічної 

думки в Україні в 20-30 рр. ХХ ст. 

Діяльність та провідні педагогічні ідеї визначних вчених і просвітніх 

діячів України. Авторські концепції А.С.Макаренка, Г.Г. Ващенка та ін. 

Розробка  педагогічних проблем провідними вченими України в 50-90 рр. 

ХХ ст. Педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського. 

Відродження національної школи, освіти і виховання в часи незалежності 

(починаючи з 1991 року). Діяльність національної академії педагогічних наук. 

Розробка нових педагогічних теорій і методик. 

 

 

 

Розділ V. Організація педагогічного процесу в навчальному 

закладі 
 

Тема. Основні форми організації навчальних занять в освітніх закладах 

Лекція - провідна форма організації навчальної діяльності. Типи і види 

лекцій: проблемні, інформаційні, методичні, оглядові, аналітичні, консультаційні 

та їх місце в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Критерії 

ефективності лекцій та їх значення для професійного становлення студентів. 

Читання лекції: відбір змісту, технологія побудови, майстерність читання. 

Навчання слухання лекції: фіксування і подальша обробка інформації; критична 

самооцінка, питання учнів. Фактори, що підвищують ефективність лекційної 
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форми організації навчальної діяльності та ускладнюють сприйняття лекційного 

матеріалу. 

Семінари - найважливіша форма відпрацювання та поглиблення теоретичних 

знань. Форми проведення семінарів: питально-відповідні, розгорнуті співбесіди, 

усні доповіді з подальшим обговоренням. Семінари-дискусії, семінари - захисти 

педагогічної концепції, семінари - педагогічні діалоги, семінари- конференції, 

семінари-диспути, ділові ігри, організаційно- діяльнісні ігри та ін. 

Лабораторні (практичні) заняття як форма застосування і закріплення знань. 

Види лабораторних занять: педагогічний аналіз, аналіз і оцінка педагогічних 

ситуацій, явищ, процесів, умов і факторів, експрес-аналіз та ін Лабораторні 

заняття-тренінги, педагогічні ігри, рішення педагогічних завдань та ін. 

Види самостійної роботи студентів, контроль та оцінка її результатів. 

Комп'ютерний супровід раціональної організації самостійної роботи студентів. 

Методика організації керованої самостійної роботи.

Форми і методи систематизації матеріалу. Культура усного викладу 

інформації: план, логіка, міжпредметні зв'язки. 

Тема. Науково-дослідна робота студентів (НДРС) 

Методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, комплексні. Методи 

обробки результатів дослідження. Комп'ютерні методики та їх застосування у 

дослідницькій діяльності. 

Педагогічний експеримент: структура, види та методика проведення. 

Форми і методи включення студентів у науково-дослідну роботу: завдання 

до практичних занять, дослідницький характер курсових і дипломних робіт, 

робота наукових гуртків, проблемних груп, лабораторій, залучення студентів до 

дослідної роботи кафедри. 

Організація самоосвіти і самовиховання студентів. Структура процесу 

самоосвіти: мотивація професійного самовдосконалення. Вдосконалення 

психофізіологічного стану, самовиховання соціальних якостей особистості, 

самовдосконалення професійної майстерності. Методи самовдосконалення: 

самонавіювання, самостимулювання, самоаналіз та ін. 

Тема. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя 

Мета і завдання педагогічної практики. Зміст і особливості організації 

педагогічної практики на різних етапах освітнього процесу. Комплексна 

організація педагогічної практики: ознайомча, активна і завершальна практика. 

Аналіз результатів практики, атестація і оцінка результатів практики. 

Особливості педагогічної практики магістрів та аспірантів. 
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Тема. Науково-методичне забезпечення підготовки педагогічних кадрів 

Структура і завдання НАПН України. Діяльність Міжвідомчої ради з 

координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в 

Україні. Співпраця НАПН України з комітетами Верховної Ради України, 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, Міністерством соціальної 

політики, Національною академією наук та національними галузевими 

академіями наук України, університетами й іншими навчальними закладами, 

громадськими організаціями. 

Співробітництво НАПН України з науковими установами та начальними 

закладами зарубіжних країн та міжнародними фондами й організаціями: 

(ЮНЕСКО, Світовий банк, Європейський Союз, Рада Європи, Європейський 

фонд підготовки та ін.). 

Кафедри і лабораторії вузів. Експериментальні та інноваційні майданчики 

шкіл, школи-лабораторії, інноваційні школи, авторські педагогічні системи, 

міські та районні навчально-методичні кабінети та ін. 

Навчально-методичні комплекси (УМК), комп'ютерні банки даних, 

Інтернет, сучасні технічні засоби збору, обробки і трансляції інформації. 

 

Розділ VI 

РОЛЬ I МІСЦЕ ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

 СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА І ЗМІСТ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В 

ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Сутність виховання, його співвідношення і зв'язок з навчанням і педагогічною 

діяльністю. Виховання як процес організації життєдіяльності та спілкування 

студентів. Колектив студентів як об'єкт і суб'єкт виховання і педагогічного 

дослідження 
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Особистість і суспільство: колектив, види і структура колективів, структура 

міжособистісних відносин в колективі. Рівні розвитку колективу, 

психологічний клімат, деструктивні взаємини в колективі. 

Соціально-психологічні особливості студентських колективів та їх роль у 

професійній підготовці педагогічних кадрів. Громадські об'єднання і групи: 

проблеми, протиріччя, перспективи. 

Участь студентів у громадському житті навчального закладу, у науково-

дослідній роботі, в організації навчального процесу. 

 Професорсько-викладацький колектив у структурі навчально-виховного 

процесу освітньої установи 

Педагог вищої та середньої школи. Специфіка і функції педагогічного 

колективу. Психологічний клімат у вузівському та шкільному педагогічному 

колективі, взаємна допомога і підтримка. Адміністрація вузу і школи, їх функції 

в управлінні навчально- виховним процесом і самоврядуванням студентів і 

учнів. Вуз і середній навчальний заклад як соціально-психологічна та 

педагогічна система. Форми підвищення кваліфікації викладацького складу та 

допоміжного персоналу. Положення про соціально-педагогічну та психологічну 

служби установи освіти. 

Планування та організація педагогічного процесу, корекція результатів. 

Керівники педвузу, їх професійні якості, стиль керівництва навчально-

виховним процесом та участь у цьому процесі викладачів і студентів. Взаємодія 

педагогічних закладів з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, 

місцевими органами управління. 
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Педагогіка: Хрестоматія / уклад. А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. 
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освіти] / Михайло Миколайович Фіцула. – К. : Академія, 2000. – 560 с. 

93. Фурман А. В. Методологический анализ системы развивающего 

обучения / А. В. Фурман // Педагогика. – 1995. – № 1. – С. 11–18. 

94. Шаталов А. А. Л. Н.Толстой : школа для ребенка, а не ребенок для 

школы / А. А. Шаталов // Воспитание школьников. – 1993. – № 4. – С. 
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Інформаційні ресурси  

1. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського (сайт www.nbuv.gov.ua). 

2. Національна парламентська бібліотека України (сайт www.nplu.kiev.ua).  

3. Нормативна база.  

4. Наукова педагогічна література.  

5. Бібліотека університету (сайт phdpu.edu.ua).  

6. Електронні бібліотеки України.  

http://www.nplu.kiev.ua/


43 

7. Електронні ресурси: http://zakon.rada.gov.ua (офіційний веб-сайт Верховної 

ради України); http://www.mon.gov.ua (офіційний веб-сайт МОНмолодьспорту 

України); http://ukped.com (українська педагогіка); http://uchiteli.com.ua (сайт 

учительської взаємодопомоги: метод. матеріали, календарні плани, відеоуроки 

тощо); http://www.ostriv.in.ua (Інтернет-Портал "Острів Знань"); 

rada.gov.ua/LIBRARY (бібліотека Верховної Ради України); www.ukrbook.net 

(Книжкова палата України); http://www.library.edu-ua.net (Державна науково-

педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського).  

Вікі-ресурси: http://uk.wikipedia.org/wiki (Вікіпедія – відкрита багатомовна вікі- 

енциклопедія). 

 

 

                                                  

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ЗРАЗОК БІЛЕТУ 

 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова           
Кафедра теорії та історії педагогіки                                                                                 

Вступний іспит до аспірантури з галузі знань – 01 освіта               
за спеціальностями 011 – науки про освіту 
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     за номінаціями: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія 
педагогіки; 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти 

 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  

1. Обгрунтування гуманістичної філософії освіти як основи нової методології 

педагогіки. 

2. Соціалізація як процес адаптації та інтеграції людини в суспільстві і як процес 

саморозвитку і самореалізації особистості. 

3. Педагогічні погляди Т.Г.Шевченка. 

Затверджено на засіданні кафедри теорiї та iсторiї педагогiки.                                            

Протокол №10 від 21квітня 2020 року  

Голова комісії:  проректор по науці, доктор фіз.-мат. наук, проф. Торбін Г.М.  

Члени комiсiї:  зав. кафедрою доктор пед. наук, проф. Вовк Л.П. 

 чл.-кор. НАПН України, доктор пед. наук, проф. Падалка О.С. 

кандидат педагогічних наук, доцент  Вишківська В.Б. 

 


