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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Фахове випробування – форма вступного випробування, яка 

передбачає перевірку здатності вступника до опанування навчальної програми 

на основі здобутих раніше компетентностей. 

Програма фахового випробування складена для абітурієнтів, які 

вступають на І курс з нормативним терміном навчання зі спеціальності 

013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта магістерського рівня вищої 

освіти. Для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули раніше 

освітній ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. 

Форма проведення фахового випробування – письмове опитування за 

білетами, за змістом поданої нижче програми. 

Структура екзаменаційного білета. Білет складається з чотирьох 

питань: двох – тестових та двох – теоретичних, які передбачають знання 

теоретичного та практичного змісту програмного матеріалу із загальних основ 

педагогіки та історії педагогіки, дидактики, теорії та методики виховання, 

школознавства та основ педагогічної майстерності. 

Тривалість підготовки письмової відповіді за змістом усіх питань 

екзаменаційного білету до 2-х астрономічних годин.  

Система оцінювання 100-бальна шкала, мінімальна кількість балів, за 

якої абітурієнт допускається до участі в конкурсному відборі – від 60 балів. 

 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Педагогіка початкової школи в системі педагогічних наук, її зв'язок з 

іншими науками. Джерела і складові частини педагогіки. Народна педагогіка, 

її основні компоненти. Основні категорії педагогіки. 

Виникнення виховання. Виховання в первісному суспільстві. 

Виникнення шкіл в рабовласницькому суспільстві. Школа у країнах 

Стародавнього Сходу. Афінська і Спартанська системи виховання. Виховання 

і школа у феодальному суспільстві. Типи шкіл, зміст та методи навчання. 

Педагогічна концепція Я. А. Коменського. Педагогічна теорія Дж. Локка. 

Теорія природного і вільного виховання за Ж.–Ж. Руссо. Педагогічні ідеї та 

освітня діяльність Й. Г. Песталоцці. Педагогічні погляди Ф.-А.-В. Дістервега. 

Освітня діяльність та педагогічні погляди М. Монтессорі. 

Формування народної педагогіки східних слов’ян. Школи Київської 

Русі. Діяльність братських шкіл України ХVI–XVII ст. та їх значення для 

розвитку освіти. Вищі навчальні заклади України ХVI–XVIIІ ст.: Острозька 

слов’яно-греко-латинська академія, Києво-Могилянська академія. Педагогічні 

погляди Г. С. Сковороди. Внесок К. Д. Ушинського в розвиток педагогіки, 

початкової освіти. Освітня діяльність та педагогічні погляди А. С. Макаренка. 

Освітня діяльність та педагогічні погляди В. О. Сухомлинського. 

Поняття про систему освіти і виховання в Україні. Закон України «Про 

освіту». Державна національна програма «Освіта». Концепція 

загальноосвітньої школи України. Типи управління системами освіти. 



Основні принципи побудови системи національної освіти України. 

Система освіти України та її структура. Загальноосвітня школа трьох 

ступенів. Спеціалізовані школи, інтернати, ліцеї та інші навчально-виховні 

заклади. Приватні освітні заклади.  

Методи науково-педагогічних досліджень. Передовий педагогічний 

досвід. Впровадження педагогічного досвіду, наслідків наукових досліджень і 

досягнень національної етнопедагогіки в практику виховання і навчання 

школярів. Наукове дослідження в педагогіці. 

Значення мети виховання для педагогічної теорії і практики. 

Об’єктивний характер мети виховання. Мета виховання в національній школі. 

Комплексний підхід до виховання як умова забезпечення різнобічного 

розвитку особистості. 

Поняття про особистість, чинники формування особистості, їх 

особливості і взаємозв'язок. Закономірності і рушійні сили розвитку 

особистості. Виховання – визначальний чинник формування особистості. 

Дитина як суб'єкт виховання. 

Проблема вікової періодизації в педагогіці. Критерії визначення різних 

вікових періодів. Характеристика різних вікових періодів. Особливості, 

фізіологічний розвиток та підготовка шестилітніх дітей до школи. Навчальна 

та позакласна діяльність молодших школярів. Види інтересів молодших 

школярів. Роль спілкування. Самооцінка й оцінні судження. Особливості 

виховання і формування особистості підлітка. Юнацький вік та його 

характеристика. Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання і 

виховання. 

Виникнення і розвиток дидактики як складової педагогіки, що вивчає 

проблеми освіти та навчання. Предмет і завдання сучасної дидактики. Основні 

категорії дидактики. Зв’язок дидактики з іншими науками. Взаємозв'язок 

часткових методик.  

Навчання як вид пізнавальної діяльності учнів, його основні ознаки. 

Компоненти процесу навчання: мета, завдання, зміст, методи, засоби, форми 

організації навчальної діяльності, досягнутий результат, його оцінювання. 

Основні функції процесу навчання. Суперечності та рушійні сили процесу 

навчання.  

Основні етапи оволодіння знаннями. Типи навчання та їх 

характеристика. Мотивація учіння школярів. Наукові основи змісту освіти. 

Вироблення відповідних державних стандартів обсягу знань у різних типах 

навчальних закладів. 

Зміст освіти. Зміст освіти в початковій школі в умовах розбудови 

української держави. Відповідність змісту навчання пізнавальним, віковим 

можливостям учнів початкових класів. Навчальний план початкової школи, 

принципи його побудови. Навчальні програми, принципи їх побудови, вимоги 

до програм початкових класів, їх структура. Навчальні підручники і посібники 

для початкових класів, їх види, зміст. 

Визначення принципів навчання як вихідних положень, що регулюють 

пізнавальну діяльність учнів і діяльність учителя. Характеристика 



традиційних принципів навчання. Правила навчання. Принципи навчання в 

народній дидактиці. Поняття про закономірності навчання. 

Методи навчання. Прийом як складова частина методу і як самостійна 

дидактична категорія. Різні підходи до класифікації традиційних методів. 

Вибір методів навчання в залежності від різних умов. Характеристика методів 

навчання за джерелом здобуття інформації: словесні, практичні, наочні. 

Класифікація методів за рівнем пізнавальної самостійності учнів. 

Інформаційно-практичне й проблемне навчання. Основні засоби навчання. 

Типи навчання.  

Поняття про дидактичну гру. Типи дидактичних ігор. Організація 

дидактичної гри.  

З історії розвитку форм організації навчання. Виникнення і розвиток 

класно-урочної системи. Основні форми організації навчального процесу. 

Урок як основна форма навчання в українському шкільництві. Типи уроків. 

Вимоги до сучасного уроку. Структура уроку в залежності від його мети. 

Підготовка вчителя до уроку та її основні етапи. Урок у першому класі в 

Новій українській школі. 

Особливості підготовки і проведення інтегрованих та нетрадиційних 

уроків у початковій школі. Нетрадиційні форми навчання в початковій школі. 

Нетрадиційні уроки, форми їх проведення у початковій школі.  

Педагогічні можливості екскурсій. Організація та проведення екскурсій. 

Домашня навчальна робота учнів, її види та вимоги до організації в 

початковій школі.  

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів. Вимоги до 

перевірки. Методи перевірки навчальних досягнень учнів. Види та форми 

оцінки. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів початкової 

школи. 

Сучасні технології навчання молодших школярів. Інтерактивні методи 

навчання. Основні групи інтерактивних занять. Основні етапи формування 

умінь роботи в інтерактивних технологіях. 

Суть процесу виховання. Специфіка та рушійні сили процесу 

виховання. Зміст та завдання національного виховання. Принципи виховання. 

Виховання як процес цілеспрямованого формування особистості. Компоненти 

вихованого процесу: мета, завдання, зміст, методи, форми, засоби. Структура 

виховного процесу. Двосторонній характер виховання.  

Поняття про методи виховання. Різні підходи до класифікації методів 

виховання. Характеристика основних груп методів виховання. Методи 

формування свідомості особистості: пояснення, розповідь, бесіда, 

переконування, навіювання, приклад, лекції, диспути. Методи організації 

діяльності і формування суспільної поведінки: гра, режим, доручення, вправи, 

привчання. Методи стимулювання позитивної поведінки: вимога, громадська 

думка, перспектива та її види, змагання, заохочення, покарання.  

Виховання та самовиховання. Етапи педагогічного керівництва 

самовихованням учнів. Прийоми самовиховання. Поняття про перевиховання. 

Структура перевиховання. Критерії вихованості.  



Форми організації виховної роботи. Розвиток особистості в колективі, і 

процес його формування. Види дитячого колективу. Виховні функції 

учнівського колективу (організаційна, виховна, стимулююча). Стадії 

розвитку колективу (за А. С. Макаренком). Закони життя колективу. 

Педагогічне керівництво процесом формування колективу. Особливості 

саморозвитку особистості в колективі. Позашкільні заклади в системі освіти і 

виховання. Формальні та неформальні групи. Характеристика дитячих 

громадських організацій.  

Основні напрями виховання школярів. Розумове виховання школярів. 

Культура розумової праці та культура мислення. Світогляд особистості та 

формування його основ в освітньому процесі початкової школи. Основи 

морального виховання школярів. Суть моралі і моральності. Єдність 

загальнолюдських і національних цінностей у моральному вихованні. 

Психолого-педагогічні основи морального виховання. Критерії моральної 

вихованості. Шляхи морального виховання учнів у навчанні й позанавчальній 

діяльності. Основні завдання екологічного виховання. Засоби та форми 

екологічного виховання школярів. Суть фізичного виховання, його зміст. 

Основні засоби та форми фізичного виховання. Організація фізичного 

виховання в початковій школі. Поняття про естетичне виховання, його 

основні завдання. Роль естетичного виховання у формуванні особистості. 

Вимоги до формування естетичної культури молодших школярів. Художнє 

виховання в системі естетичного. Трудова підготовка та трудове виховання 

підростаючого покоління. Етапи трудової підготовки школярів. Види 

діяльності учнів початкової школи. Компоненти профорієнтації учнів.  
Форми виховної роботи в початковій школі. Форми виховної роботи в 

початковій школі. Методика підготовки та проведення свят і ранків з 
молодшими школярами. Етична бесіда, методика її організації в початковій 
школі. Конкурси та вікторини, методика їх організації в початковій школі. 

Взаємодія школи та сім'ї у вихованні дітей. Сім'я як соціально-

педагогічне середовище. Благополучні та неблагополучні сім'ї. Родинне 

виховання. Народна педагогіка про виховання дітей у сім'ї. 

Форми і методи роботи вчителя з батьками учнів. Батьківські збори та 

їх види. Методика проведення батьківських зборів. Зміст батьківських зборів 

у початковій школі. Залучення батьків до виховної роботи. Чинники 

ефективності взаємодії вчителя з батьками учнів.  

Теоретичні засади управління загальною середньою освітою в Україні. 

Основні функції управління школою. Компоненти управлінської культури. 

Функціональні обов'язки посадових осіб. Педагогічний аналіз у 

внутрішкільному керівництві. Види планів роботи школи. Функції і зміст 

організації керівництва школою. Внутрішкільний контроль і особливості його 

регулювання. Методична робота в школі та атестація педагогічних. Форми 

підвищення кваліфікації вчителів. Педагогічна рада. Методичні об'єднання. 

Школи передового досвіду. Самоосвіта вчителів. Виявлення, вивчення й 

узагальнення передового досвіду.  

Закони та принципи наукової організації праці школи. Планування 

роботи школи. Принципи планування. Наукова організація праці. Наукова 



організація праці учня. Впровадження досягнень педагогічної науки в шкільну 

практику. Інновація освіти. Інноваційний потенціал педагога. Впровадження 

досягнень педагогічної науки. Критерії педагогічної інновації. 

Сутність основних понять учительської професії, їх древність, 

масовість, унікальність. Моделі ідеалу вчителя. Професійно-значущі якості 

особистості вчителя. Професіограма вчителя. Суспільна значущість професії 

вчителя. Основні нормативні документи про права та обов'язки вчителя в 

сучасному суспільстві. 

Сутність та зміст педагогічної діяльності. Види педагогічної діяльності. 

Функції педагогічної діяльності. Психологічні особливості діяльності вчителя. 

Педагогічна діяльність учителя та умови її ефективності. 

Педагогічна майстерність та її місце в історії педагогічної думки. Рівні 

сформованості педагогічної майстерності вчителя. Гуманістична 

спрямованість як компонент педагогічної майстерності. Професійна 

компетентність як підвалина педагогічної майстерності. Педагогічні здібності 

та їх аналіз. Педагогічна техніка як форма організації поведінки вчителя. Рівні 

сформованості педагогічної майстерності. Культура зовнішнього вигляду 

вчителя та її значення в педагогічній діяльності. 

Сутність і зміст педагогічного спілкування. Функції й особливості 

педагогічного спілкування. Стилі педагогічного спілкування та їх 

характеристика. Критерії діалогічного педагогічного спілкування. 

Майстерність в організації педагогічної взаємодії у навчанні. Педагогічний 

такт. Педагогічна етика вчителя. Рефлексивне слухання та прийоми його 

організації. Прийоми етичного захисту. Переконування та навіювання в 

педагогічному процесі. Професійні секрети вчителів-майстрів в організації 

активної пізнавальної діяльності на уроці.  

Педагогічна творчість вчителя. Педагогічна співтворчість у діяльності 

вчителя. Сутність, зміст і функції педагогічної культури. Компоненти 

педагогічної культури. Ціннісні орієнтації як компоненти педагогічної 

культури.  

 
3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКІВ 

 

Система оцінювання відповідей вступника – 100-бальна. 

Розподіл балів: 

Правильна відповідь на 1–2 тестове питання оцінюється 15-ма балами. 

Кожне теоретичне питання оцінюється за 35-бальною шкалою. Підсумкова 

оцінка визначається як сума накопичених балів, максимум=15+15+35+35=100. 

 

Оцінювання рівня підготовленості вступника з педагогіки відбувається 

на основі таких критеріїв: 

1. Правильність відповіді. 

2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу. 

3. Уміння застосовувати засвоєний матеріал на теоретичному та 

практичному рівнях у стандартних і нестандартних ситуаціях. 
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90-100 

теоретичний зміст питань розкритий повністю. Абітурієнт має 

системні, повні, міцні знання, усвідомлено використовує їх у 

стандартних та нестандартних ситуаціях; уміє самостійно аналізувати 

та застосовувати основні положення теорії при вирішенні 

нестандартних екзаменаційних завдань, робити правильні висновки, 

приймати рішення; має сформовані міцні практичні навички; уміє 

самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований 

матеріал, самостійно добирати та користуватися джерелами інформації 

82–89 

абітурієнт добре опанував матеріал, застосовує знання у стандартних 

ситуаціях, уміє: аналізувати й систематизувати інформацію, самостійно 

використовує традиційні докази із правильною аргументацією; студент 

уміє дати ґрунтовну відповідь на поставлене запитання, володіє 

понятійним апаратом, допускає незначні неточності чи не грубі 

фактичні помилки 

74-81 

знання абітурієнта є достатніми, він застосовує: вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати 

найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити 

висновки, загалом контролює власну діяльність; відповіді на запитання 

є логічними, аргументованими, хоч і мають неточності, вільно усуває 

помилки й відповідає на зауваження; для вирішення нестандартних 

завдань уміє самостійно аналізувати та застосовувати основні поняття 

64-73 

абітурієнт в цілому правильно відтворює навчальний матеріал, знає 

основні теорії й факти, уміє наводити окремі власні приклади на 

підтвердження певних думок; уміє робити окремі висновки, частково 

контролює власні навчальні дії 

60–63 

відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 

та послідовний характер. Вони застосовуються: переважно для 

виконання завдань репродуктивного характеру; у відповідях відсутні 

посилання на фрагментарні дослідження з певної проблеми; відповідь 

має формальний характер, відсутня чіткість, структурованість, у 

відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки 
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1-59 

абітурієнт неспроможний відтворити інформацію у певній 

послідовності, оперує лише загальними фразами; відтворює лише 

окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у 

формі висловлення (судження); наявні грубі фактичні та мовленнєві 

помилки 
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