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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Програма вступного фахового випробування із педагогіки ґрунтується на
освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці
фахівців ступеня «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за
різними напрямами підготовки та спеціальностями, навчальних програмах
дисциплін циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої)
підготовки і призначена для осіб, які вступають на навчання для здобуття
освітнього ступеня «магістр» за освітньою програмою «Педагогічне
дорадництво», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01
«Освіта/педагогіка».

Метою вступного фахового випробування є визначення рівня
підготовлення фахівців із вищою освітою різного профілю теоретичних знань
про зміст, структуру, закономірності, принципи та функції освітнього процесу;
форми, методи, засоби і педагогічні технології навчання і виховання, як основи
освітньої діяльності.

Фахове вступне випробування визначає рівень опорних теоретичних знань
абітурієнтів із таких розділів дисципліни як: загальні основи педагогіки, теорія
освіти і навчання (дидактика), теорія виховання, школознавство та історія
педагогіки.

Пакет містить 30 білетів. Завдання білетів є рівнозначними за обсягом та
складністю. Кожен білет складається з трьох теоретичних питань, які входять до
вище зазначених розділів загальної педагогіки.

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ФАХОВОМУ
ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ

За шкалою
університету

Визначення Характеристика відповідей абітурієнта

0-99 бали Низький Абітурієнт не досить добре володіє теоретичним
матеріалом із педагогіки, не в повній мірі використовує
основні терміни, не може розкрити зміст понять
дисципліни, погано відповідає на основні та додаткові
запитання, проявляє інертність мислення. Відповідь
абітурієнта єможливою за умови надання допомоги
викладачем. Виклад матеріалу абітурієнтом  є
репродуктивним зі значною кількістю огріхів.

100-139
балів

Задовільний Абітурієнт задовільно володіє навчальним матеріалом із
дисципліни. Поверхово, без обґрунтування й аргументації,
викладає його зміст, припускаючись певних неточностей.
Володіє провідними термінами та поняттями із



педагогіки, на задовільному рівні пояснює теоретичні
положення, класифікації та
сучасні досягнення педагогічної науки. Побудова відповіді
є не зовсім логічною та обґрунтованою.  Переважає
репродуктивний тип викладу матеріалу.

140-169балі
в

Достатній Абітурієнт на достатньому теоретичному рівні володіє
навчальним матеріалом, логічно та обґрунтовано його
пояснює. Володіє основними термінами і поняттями
дисципліни, теоретичними положеннями, використовує
різні класифікації педагогічної науки та має певні власні
судження щодо них, хоча у відповідях зустрічаються певні
неточності.  Переважає продуктивний тип мислення.

170-200
балів

Високий Абітурієнт досить добре володіє навчальним матеріалом
дисципліни, логічно та аргументовано його викладає,
глибоко та всебічно розкриває зміст основних теоретичних
положень із педагогіки. Досить точно і повно розкриває
значення педагогічних термінів і понять, логічно аналізує
різні аспекти педагогічних явищ та їх взаємозв’язки,
переконливо аргументує власну позицію. Переважає
творчий тип мислення.

Якщо абітурієнт під час вступного випробування з конкурсного предмету набрав від
0-99 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для допуску в участі у
конкурсному відборі до НПУ імені М. П. Драгоманова.

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії
окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань
абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок
відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошуються
головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після
закінчення іспиту.

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

3.1. Загальні основи педагогіки

Поняття про педагогіку як науку. Предмет і завдання педагогіки. Основні категорії
педагогіки. Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками.

Етапи здійснення педагогічного дослідження. Методи науково-педагогічних
досліджень та їх характеристика: емпіричні (педагогічне спостереження, бесіда,
педагогічний експеримент, педагогічне опитування, вивчення шкільної документації та
учнівських робіт, рейтингу тощо); теоретичні (аналіз, синтез, індукція, дедукція,
порівняння, класифікація, узагальнення, абстрагування, моделювання); соціометрії;
математичні та статистичні методи (реєстрування, ранжування, вимірювання)

Поняття про особистість, індивідуальність, індивід. Об’єктивні та суб’єктивні
фактори формування особистості, їх особливості і взаємозв’язок. Види розвитку і
формування особистості: стихійний, цілеспрямований, саморозвиток і самоформування.



3.2. Теорія освіти і навчання (дидактика)

Виникнення і розвиток дидактики. Основні категорії дидактики: процес навчання,
принципи навчання, зміст освіти, методи навчання, форми і засоби навчання.

Поняття про процес навчання. Структура процесу навчання.
Пояснювально-ілюстративний (інформаційний), проблемно-пошуковий і дослідницький
підходи до навчання. Основні функції навчання: освітня, розвивальна, виховна та їх
взаємозв’язок. Закономірності навчання. Поняття принципів навчання та їх класифікація.

Діяльність учителя у процесі навчання: планування, організація та здійснення
навчальної діяльності, контроль за навчальним процесом, стимулювання активності учнів
під час навчання, аналіз результатів діяльності.

Поняття змісту освіти в національній школі. Загальна, політехнічна та професійна
освіта. Поняття навчальних планів, програм, підручників і навчальних посібників.

Поняття про методи і методичні прийоми. Класифікація методів навчання. Методи
організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Методи стимулювання і
мотивації навчально-пізнавальної діяльності. Методи контролю і самоконтролю у
навчанні.

Поняття форм організації навчання. Класифікація форм організації навчання: за
кількістю учнів, місцем навчання, тривалістю навчання тощо.

Урок як провідна форма організації навчання. Форми організації діяльності учнів на
уроці: індивідуальна, парна, групова, колективна. Типи і структура уроків. Педагогічні
вимоги до побудови уроку: постановка мети, завдань, обладнання уроку; дотримання
реалізації функцій уроку; врахування особистого досвіду учнів; розвиток мотивації
навчання; організація різних видів діяльності на уроці; контроль за пізнавальною
діяльністю учнів і зворотні зв’язки.

Екскурсія, домашні завдання, самостійна робота, додаткові заняття, факультативи,
практикуми, семінари, лекції та їх характеристика. Нетрадиційні форми навчальних
занять.

Засоби навчання. Класифікація засобів навчання. Використання технічних засобів і
комп'ютерної техніки у навчанні.

Поняття і основні види контролю успішності учнів. Види оцінювання: поточне,
тематичне, підсумкове.

3.3. Теорія виховання

Процес виховання та його специфічні риси. Компоненти і рушійні сили процесу
виховання. Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання. Перевиховання:
зміст, функції та етапи. Самовиховання: поняття, умови, етапи і прийоми.

Основні закономірності процесу виховання. Принципи виховання: цілеспрямованість
його на засвоєння молоддю загальнолюдських духовних цінностей, зв’язок з життям;
єдність свідомості і поведінки; виховання у праці і колективі тощо. Принципи
національного виховання: народність, природовідповідність, демократизація, гуманізація,
культуровідповідність, безперервність тощо.

Основні напрями виховання: розумове, правове, екологічне, трудове, сімейне тощо.
Особливості змісту виховання в сучасній школі: виховання громадянської культури,

виховання розумової культури, філософсько-світоглядна підготовка, виховання основ



моральної культури, виховання екологічної культури, трудове виховання і профорієнтація,
виховання естетичної культури, виховання фізичної культури. Державні документи та
Концепція про національне виховання.

Поняття про методи, методичні прийоми, засоби виховання та їх класифікації. Методи
усвідомлення цінностей суспільства. Методи організації діяльності і формування досвіду
суспільної поведінки. Методи стимулювання поведінки і діяльності. Методи педагогічної
підтримки. Методи контролю й аналізу ефективності виховного процесу.

Поняття позакласної та позашкільної виховної роботи. Різноманітність масових,
групових та індивідуальних форм позакласної роботи. Позашкільні заклади освіти та їх
роль у вихованні учнів.

Поняття про дитячий колектив, його ознаки та структура. Дитячі та юнацьких
формальні та неформальні організації. Учнівське самоврядування. Виховний вплив
колективу.

Завдання і функції класного керівника. Робота класного керівника щодо формування
учнівського колективу.

3.4. Школознавство

Органи управління освітою та їх функції. Принципи управління освітою. Керівництво
навчально-виховною роботою в школі. Планування роботи школи. Особливості
внутрішкільного контролю.

Поняття методичної роботи в школі. Форми методичної роботи в школі та їх
характерні ознаки.

Поняття кращого педагогічного досвіду. Вивчення передового педагогічного досвіду.
Узагальнення і поширення педагогічного досвіду. Наукова організація педагогічної праці.

3.5. Історія педагогіки

Джерела історії педагогіки, їх класифікація. Педагогіка давнього світу. Спартанська
система виховання. Ідея розвитку особистості в Афінській системі виховання. Система
виховання й шкільна освіта у Стародавньому Римі. Педагогічні ідеї Демокрита, Сократа,
Платона, Аристотеля та Квінтіліана.

Система середньовічних шкіл. Лицарська система виховання. Навчання й виховання
дівчат в епоху Середньовіччя. Організація навчання у перших університетах.

Основні ознаки гуманістичної педагогіки в епоху Відродження. Педагоги-гуманісти:
В. да Фельтре, Ф, Рабле, Е. Роттердамський, М. Монтень. Педагогічні погляди Т. Мора і Т.
Кампанелли. Характеристика єзуїтського виховання й освіти. Школи нового типу: гімназії,
колегіуми, державні та приватні школи для дівчат.

Педагогічна система Я. А. Коменського (ХУІІ ст.). Класно-урочна система та
принципи навчання за Я. Коменським. «Велика дидактика» - зміст та провідні положення
наукової праці вченого.

Педагогічні ідеї Д. Локка. Зміст педагогічної теорії Ж.-Ж. Руссо. Проблеми народної
освіти у період французької революції кінця ХУІІІ ст.

Педагогічна система Й. Песталоцці. Принципи навчання за Й. Песталоцці. Вчений
про методику початкового навчання. Загальнопедагогічні ідеї та принципи А. Дістервега.
Погляди вченого про вчителя і його підготовку.



Педагогічна теорія Й. Гербарта. Методологічні засади педагогіки за
Й. Гербартом. Структура процесу навчання і його ступені. Вчений про методи навчання.
Система морального виховання у працях вченого.

Педагогічне вчення Ф. Фребеля. Вчений про дошкільне виховання.
Педагогічні погляди і діяльність Л. Толстого. Педагогічні погляди П. Лесгафта і С.

Шацького. Педагогічна система М. Монтессорі. Педагогічні ідеї Дж. Дьюї. Теорія
«громадянського виховання» і «трудової школи» Г. Кершенгштейнера.

Українська народна педагогіка. Освіта і виховання у Київській Русі. Виникнення і
розвиток братських шкіл в Україні. Система виховання козацької молоді (січові, мистецькі,
полкові школи).

Острозька академія: зміст та організація навчання. Києво-Могилянська академія:
організація та методи навчання.

Педагогічні погляди Г.С. Сковороди. Педагогічна діяльність М. В. Ломоносова.
Педагогічні погляди О. В. Духновича. Етнографічні розвідки М. І. Костомарова. Ідея

національного виховання М. П. Драгоманова.
Педагогічна система К. Д. Ушинського. К.Ушинський – основоположник наукової

педагогіки і реформи школи.
Педагогічна діяльність і погляди П.Блонського, С.Шацького, Г.Ващенка та їх вплив на

розвиток української педагогіки. Ідеї національної школи та рідномовного виховання
С.Русової та І.Огієнка.

Педагогічна система А.Макаренка. Педагогічна спадщина А. Макаренка. Питання
трудового виховання і навчання дітей у роботах А. Макаренка.

Педагогічна діяльність і літературно-педагогічна спадщина В.Сухомлинського.
Вчений і народна педагогіка.

Новаторська педагогіка 80-90 – х років (В. Шаталов, М. Гузик, О. Захаренко та ін.).
Освіта в Україні на сучасному етапі духовного та національного відродження.
Провідні соціально-економічні чинники, що впливають на еволюцію освітніх систем.

Характеристика освітньої системи в США. Освітня система Великобританії. Система
освіти Німеччини. Освітня система Франції. Освітня система Японії.

4. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні випробування
(особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені
М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі
умови для проходження вступних випробувань.
Умови вступу 2022 р. висвітлені також у Додатку 1.



5. СТРУКТУРА БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Педагогічний факультет

Ступінь: магістр
Галузь знань: 01 Освіта/педагогіка Вступне фахове
Спеціальність:__ 011 Освітні, педагогічні науки випробування
Освітня програма __ Педагогічне дорадництво__
На базі ступеня/ОКР:__«Бакалавр», «Спеціаліст»_

Екзаменаційний білет № _1_

1. Предмет і завдання педагогіки.

2. Засоби навчання та їх призначення.

3. Джерела історії педагогіки, їх класифікація. 

Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ імені М. П. Драгоманова
протокол № 4 від «13» травня 2022 р.

Голова фахової комісії / Олефіренко Т. О.
Підпис           Прізвище, ім'я, по-батькові
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Додаток 1

до Програми вступного фахового випробування з педагогіки
при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра

на базі здобутого ступеня бакалавра / освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки
освітня програма Педагогічне дорадництво

У 2022 р при вступі на магістерську освітню програму «Педагогічне

дорадництво» (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки) проводиться фахове

вступне випробування для навчання студентів, які планують навчатися за

бюджетною формою або тільки мотиваційний лист для вступників для навчання за

контрактною формою.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі

інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму

(спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах

діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником

може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують

викладену в листі інформацію.

https://vstup.npu.edu.ua/vazhlyva-informatsiia/zminy-do-poryadku-pryyomu-na-navchann

ya-u-2022

Вимоги до оформлення мотиваційного листа

Обсяг 1 – 2 – сторінки друкованого тексту, документ Word, класичний для

ділового стилю 14 кегль Times New Roman з 1,5 інтервалом. Текст варто розбити на

абзаци.

Орієнтовна структура викладення інформації

1. Прізвище, ім’я, по-батькові.

2. Адреса, номер телефону, електронна пошта.

3. Відомості про попередню освіту.

4. Місце роботи (за наявності).

5. Сфера професійного інтересу.

6. Публікації, дипломи, сертифікати та ін. (за наявності).

https://vstup.npu.edu.ua/vazhlyva-informatsiia/zminy-do-poryadku-pryyomu-na-navchannya-u-2022
https://vstup.npu.edu.ua/vazhlyva-informatsiia/zminy-do-poryadku-pryyomu-na-navchannya-u-2022


7. Перспективні плани самореалізації та працевлаштування пов’язані з

обраною освітньою програмою.

Зразок мотиваційного листа можна подивитися за електронною адресою;

https://pf.npu.edu.ua/images/2022_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D0%9

C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%

BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%97%D1%80%D

0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%89%

D0%B5%D0%BD%D0%BE.pdf

https://pf.npu.edu.ua/images/2022_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%97%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE.pdf
https://pf.npu.edu.ua/images/2022_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%97%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE.pdf
https://pf.npu.edu.ua/images/2022_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%97%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE.pdf
https://pf.npu.edu.ua/images/2022_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%97%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE.pdf
https://pf.npu.edu.ua/images/2022_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%97%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE.pdf

