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1. Пояснювальна записка 

 
Відповідно до Правил прийому до аспірантури Української інженерно-

педагогічної академії особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 

(спеціальності), ніж та, яка зазначена в дипломі магістра (спеціаліста), рішенням 

Приймальної комісії академії призначається додаткове вступне випробування зі 

спеціальності. 

Додаткове вступне випробування проводиться предметною комісією зі 

спеціальності за затвердженим розкладом. 

Мета додаткового вступного випробування – виявити рівень володіння 

вступниками досягненнями світової цивілізації в галузі педагогічної науки; володіння 

основами теорії навчання та виховання, сучасними педагогічними технологіями та 

методами науково-педагогічних досліджень. 

Завдання додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-

наукову програму «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» підготовки фахівців 

ступеню доктор філософії (РhD) сформовано на основі дисциплін:  

− загальні основи педагогіки;  

− теорія навчання;  

− теорія виховання. 

Вступник, який не склав додаткове вступне випробування зі спеціальності, до 

участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускається. 

Характеристика завдання 
Випробування складається у письмовій формі. 

Екзаменаційний білет складається з трьох блоків завдань. 

Час виконання завдання 1,5 год. 

В екзаменаційних роботах не допускаються будь-які умовні позначки, що б 

розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для 

цього місцях. Не допускається робити будь які помітки на екзаменаційних білетах. 

Чернетки екзаменаційних робіт не перевіряються. 

Під час проведення випробувань забороняється користуватись електронними 

приладами (зокрема калькуляторами, мобільними телефонами та ін.), 

підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами 

 

Зміст програми  

 

Розділ 1. Предмет, завдання та основні категорії педагогіки 

Поняття про педагогіку як науку та її основні категорії. 

Різноманітність течій зарубіжної педагогіки. 

Методи та методика науково-педагогічних досліджень. 

Взаємозв’язок педагогічної теорії та педагогічної практики. 

Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. 

Фактори розвитку особистості та їх взаємозв’язок. 

Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості та їх 

урахування у педагогічному процесі. 

Педагогічний процес як цілісна система. 
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Функції педагога та основні вимоги до нього. 

Розділ 2. Історія педагогіки  

Донаукова педагогіка.  

Виникнення педагогіки як науки.  

Розвиток педагогічної думки в середні віки. 

Основи педагогічних засад епохи Відродження. 

Педагогічні ідеї Я. А. Коменського.  

Педагогіка епохи Просвітництва. 

Історія української педагогіки.  

Педагогічна концепція А. С. Макаренка.  

Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського.  

Реформи освіти після революції 1917 року.  

Основні сучасні тенденції трансформації освіти.  

Розділ 3. Теорія виховання 

Виховання як провідний фактор розвитку та формування особистості. Суть 

процесу виховання. 

Проблема мети виховання у сучасній педагогіці.  

Основні принципи виховання.  

Зміст виховання в сучасних умовах. 

Поняття про методи, форми та засоби виховання. 

Технологічний підхід у вихованні. 

Інноваційні концепції виховання. 

Розділ 4. Дидактика 

Поняття дидактики. Основні категорії дидактики. 

Психолого-педагогічні засади освітньої діяльності тих, що навчаються. 

Поняття про процес навчання. 

Система дидактичних принципів.  

Загальне поняття про зміст освіти в сучасних умовах. 

Форми організації навчання. Типологія уроків. 

Загальне поняття про методи навчання. Різні класифікації методів навчання. 

Види навчання.  

Контроль та оцінювання результатів освітньої діяльності тих, що навчаються. 

Розділ 5. Системні основи педагогіки 

Поняття педагогічної системи. 

Структурні компоненти педагогічної системи.  

Процес функціонування педагогічної системи.  

Реалізація системного підходу до освіти України. 

Структура освіти України. 

Розділ 6. Методологічні основи педагогіки 

Загальне поняття про методологію педагогіки.  

Рівні науково-педагогічного дослідження.  

Методика проведення конкретного педагогічного дослідження.  

Науковий апарат педагогічного дослідження. 

Основні етапи дослідження.  

Методологічні принципи педагогічних досліджень.  
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Логіка педагогічного дослідження.  

Програма експерименту.  

Критерії й система діагностичного інструментарію.  

Методи дослідження.  

Емпіричні методи педагогічного дослідження.  

Теоретичні методи педагогічного дослідження.  

Математичні й статистичні методи в педагогічному дослідженні. 

 

Критерії оцінювання 

 
Відповідь на питання оцінюється по прийнятій бальній системі з 

виставлянням бала від 0 до 100: 

 бал 35-59 виставляється при принципово невірному підході до розв’язання 

завдання; 

 бал 60-73 виставляється, якщо надана не повна відповідь на запитання, або 

відповідь містить значні помилки; 

 бал 74-82 виставляється при повній відповіді, але з наявністю незначних 

неточностей і несуттєвих помилок; 

 бал 90-100 виставляється при повній, правильній і обґрунтованій відповіді 

на запитання. 

Кожен білет складається з трьох питань, відповіді на які надаються окремо. 

Оцінка знань визначається на основі округленого середнього арифметичного бала, 

отриманого вступником за відповіді на кожне питання екзаменаційного білету. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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