
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

ДЛЯ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР (СКОРОЧЕНА ПРОГРАМА) 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 013 «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Мукачево – 2017 



1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Загальні відомості. Програма складена відповідно до освітньо-

професійної програми напряму підготовки 013 «Початкова освіта». 

Прийом абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

«молодший спеціаліст» для здобуття ступеня «бакалавр» (скорочена 

програма) за напрямом підготовки 013 «Початкова освіта» проводиться за 

результатами фахових вступних випробувань з педагогіки та окремих 

методик. Вони відбуваються у формі вступного фахового випробування. 

Мета вступного випробування полягає у визначенні рівня теоретичних 

знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних 

і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця ступеня 

«бакалавр» (скорочена програма) за напрямом підготовки 013 «Початкова 

освіта». 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки за 

ступенем «бакалавр»  (скорочена програма) абітурієнти повинні мати диплом 

ОКР «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки «Початкова освіта» та 

здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі 

педагогічної освіти. Обов’язковою умовою також є вільне володіння 

державною мовою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН,  

З ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

Згідно рішення засідання кафедри педагогіки дошкільної та початкової 

освіти, на фахове вступне випробування виносяться питання і завдання з 

таких фахових дисциплін: 

 Педагогіка («Основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», 

«Школознавство»)  

 Методика навчання математики в початковій школі 

 Методика навчання української мови в початковій школі 

 Методика навчання природознавства в початковій школі 

 Методика навчання образотворчого мистецтва в початковій школі  

 Методика трудового навчання в початковій школі 

 Методика музичного виховання в початковій школі 

 Методика фізичного виховання в початковій школі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА  

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

ПЕДАГОГІКА («ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ», «ДИДАКТИКА»,  

«ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ», «ШКОЛОЗНАВСТВО») 

Предмет педагогіки 

Предмет і завдання педагогіки. Структура педагогічної науки. Система педагогічних 

наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Загальні педагогічні поняття. Основні 

педагогічні поняття: виховання, навчання, освіта, самоосвіта та самовиховання.  

Методи науково-педагогічних досліджень 

Поняття методів науково-педагогічного дослідження. Групи методів науково-

педагогічних досліджень. Характеристика конкретних методів науково-педагогічних 

досліджень. 

Предмет і основні поняття дидактики 

Поняття дидактики. Внесок педагогів у розвиток дидактики. Основні поняття 

дидактики. Дидактика і методики навчання окремих навчальних предметів. Завдання 

дидактики в сучасних умовах. 

Суть процесу навчання 

Суть процесу навчання. Функції процесу навчання. Рушійні сили процесу навчання. 

Поняття про процес засвоєння знань. Етапи засвоєння знань. Роль вчителя на кожному 

етапі засвоєння знань. 

Принципи навчання 

Поняття про закономірності процесу навчання. Система принципів навчання. 

Принцип наочності, види навчальної наочності. Принцип науковості навчання.   Принцип 

доступності навчання. Принцип свідомості і активності навчання. Принципи міцності 

знань, умінь, навичок. Принцип систематичності і послідовності навчання. Принцип 

врахування вікових та особистих особливостей у навчанні. Виховний та розвиваючий 

характер навчання. 

Зміст освіти 

Поняття про зміст освіти, його складові частини. Види освіти. Основні принципи 

відбору змісту шкільної освіти на сучасному етапі. Поняття про навчальний предмет.  

Навчальний план.  Навчальна програма. Підручник. Види підручників і навчальних 

посібників, вимоги до них.  

Методи навчання 

Поняття про методи, прийоми та засоби навчання. Різні підходи до класифікації 

методів навчання. Словесні методи навчання. Наочні методи навчання. Практичні методи 

навчання.  Вибір методів навчання. 

Форми організації навчання 

Поняття про організаційні форми навчання. Класно-урочна система навчання 

Я.А.Коменського. Урок як основна форма організації навчання. Сучасні вимоги до уроку. 

Структура уроку, її елементи. Типи уроків. Особливості уроку у початковій школі.  

Підготовка вчителя до уроку. Домашня самостійна робота учнів, її види. Організація 

самопідготовки у ГПД. Особливості планування та організації уроків у початковій 

малокомплектній школі. 

Перевірка та оцінка знань, умінь та навичок учнів 

Функції перевірки та оцінки знань, умінь та навичок у школі. Педагогічні вимоги до 

перевірки знань, умінь та навичок. Види, форми, методи перевірки знань.  

Мета і завдання виховання 

Мета сучасного національно виховання. Основні напрямки та завдання 

національного виховання. Особистісно орієнтоване виховання. 

 



Сутність процесу виховання 

Процес виховання, його специфіка, функції та рушійні сили. Загальні закономірності 

виховного процесу. Принципи виховання та їх характеристика. Комплексний підхід до 

виховання. 

Методи і форми виховання 

Поняття про методи, прийоми і засоби виховання.  Класифікація методів виховання.  

Методи формування свідомості.  Методи організації діяльності. Методи стимулювання 

позитивної поведінки. Методи самовиховання. Форми організації виховної роботи. 

Класифікація форм організації виховної роботи, методика їх проведення. 

Робота з колективом учнів 

Поняття «колектив», його ознаки. Структура колективу. Стадії розвитку колективу 

та роль педагога на кожній з них. Шляхи формування колективу. 

Розумове виховання 

Поняття про розумове виховання. Завдання розумового виховання молодших 

школярів.  Поняття про світогляд. Завдання і зміст роботи школи з формування основ 

наукового світогляду молодших школярів. Шляхи та форми розумового виховання. 

 Моральне виховання 

Поняття про мораль. Сучасне уявлення про суть і завдання морального виховання. 

Зміст морального виховання. Виховання культури поведінки молодших школярів. Шляхи, 

форми та методи морального виховання молодших школярів.  

Трудове виховання 

Завдання та зміст трудового виховання. Система трудового виховання. Види дитячої 

праці. Методика організації різних видів трудової діяльності молодших школярів. Шляхи і 

форми трудового виховання молодших школярів. 

Естетичне виховання 

Поняття про естетику, естетичне виховання, естетичну культуру. Завдання 

естетичного виховання. Засоби естетичного виховання. Шляхи естетичного виховання. 

Форми роботи з естетичного виховання.  

Фізичне виховання 

Мета та завдання фізичного виховання та збереження здоров’я дітей. Засоби 

фізичного виховання. Система фізичного виховання молодших школярів. Форми 

фізичного виховання.  

Вчитель – класний керівник. Специфіка організації виховної роботи у ГПД 

Роль вчителя, його функції у суспільстві. Професіограма вчителя. Складові 

педагогічної майстерності. Основні завдання та функції вчителя-вихователя і класного 

керівника. Форми роботи класовода. Організація роботи груп продовженого дня у школі. 

Особливості режиму праці і відпочинку у ГПД.  

Виховання дітей у сім’ї. Робота школи з сім’єю. 

Поняття сім’ї та сімейних стосунків. Функції сім’ї. Напрямки роботи школи з сім’єю. 

Форми роботи з сім’єю. 

Система освіти України 

Поняття про систему освіти. Принципи побудови системи освіти в Україні. 

Структура  системи освіти України. Основні компоненти системи освіти, їх 

характеристика. 

Керівництво освітою і школою 

Поняття про управління освітою в Україні. Органи керівництва освітою. 

Внутрішньошкільне керівництво і контроль. Функції загальноосвітньої конференції, ради 

школи, адміністрації.  Зміст та завдання методичної роботи. Форми методичної роботи в 

школі. 

 

 

 



МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Методика викладання початкового курсу математики як наука і навчальний 

предмет 

Методика викладання математики як наука. Зв'язок методики математики з 

філософією, психологією, математикою та іншими науками. Методика математики як 

навчальний предмет. Завдання і зміст методики початкового курсу математики. 

Математика в системі початкового навчання. Цілі навчання математики в початковій 

школі. Зміст навчання математики молодших школярів. Початковий курс математики як 

навчальний предмет. Планування навчального процесу з математики.  

Загальні питання методики початкового курсу математики 

Розподіл програмового матеріалу початкового курсу математики за роками 

навчання. Взаємозв’язок арифметичного, алгебраїчного і геометричного матеріалу. 

Математична підготовка дошкільників. Наступність у навчанні між 1-4 і 5-6 класами. 

Методи навчання математики в початкових класах, їх загальна характеристика.  

Форми навчання початковому курсу математики: урочні, позаурочні та позакласні.  

Засоби навчання початковому курсу математики: підручник; навчальні та методичні 

посібники для вчителів, батьків, учнів; зошити з друкованою основою; наочні посібники – 

індивідуальні і демонстраційні; технічні засоби навчання. 

Урок як основна форма навчання початковому курсу математики. Типи уроків з 

математики у початковій школі.  

Підготовка вчителя до уроку: визначення завдань уроку, вибір методів, засобів і 

форми організації діяльності учнів (індивідуальні, групові, колективні). 

Опрацювання нового матеріалу на уроках математики: підготовчі вправи, пояснення 

нового матеріалу, первинне закріплення.  

Домашня робота у процесі вивчення початкового курсу математики, її мета, зміст, 

форми перевірки. 

Організація усних вправ на уроках математики.  

Закріплення і узагальнення знань учнів на уроках початкового курсу математики. 

Оцінювання навчальних досягнень молодших школярів з початкового курсу 

математики. Оцінювання письмових робіт та усних відповідей.  

Позакласна робота з математики. 

Ігрові форми навчання на уроках математики. 

Цілі невід'ємні числа і методика їх вивчення.  

Короткі відомості про історію виникнення і розвиток поняття натурального числа і 

нуля, способи запису цілих невід’ємних чисел. Основні функції натурального числа в 

практичній діяльності людей.  

Ряд натуральних чисел та його властивості. Відрізок натурального ряду чисел. Лічба 

елементів скінченної множини . Порядкові і кількісні натуральні числа. 

Теоретико-множинний зміст кількісного натурального числа і нуля. Відношення 

«дорівнює» і «менше». Множина цілих невід’ємних чисел, її властивості.  

Позиційні і непозиційні системи числення. Запис і читання чисел у різних системах 

числення, їх порівняння. Методика навчання математики в підготовчий період. Завдання 

вивчення теми «Властивості предметів. геометричні фігури». Методика навчання 

виділенню предметів, що мають певні властивості; порівняння предметів за їх 

розміщенням, за розміром, призначенням. 

Навчання порівняння груп предметів через складання пар. Методика навчання учнів 

лічби предметів в підготовчий період. 

Ознайомлення учнів з назвами, послідовністю і позначенням чисел у межах першого 

десятка. Ознайомлення з використанням числа при вимірюванні величини. Навчання 

запису числа. Навчання порівняння чисел. Особливості ознайомлення з числом і цифрою 

0. 

Методика вивчення нумерації в межах сотні.  



Методика вивчення нумерації в межах тисячі. 

Методика вивчення нумерації багатоцифрових чисел. 

Арифметичні дії над числами і методика їх вивчення. Методика навчання 

розв’язуванню задач.  

Теоретико-множинний зміст суму двох цілих невід'ємних чисел. Існування суми, її 

єдність. Закони додавання. Визначення відношення «менше» через додавання.  

Теоретико-множинний зміст різниці цілих невід'ємних чисел. Визначення різниці 

через суму, існування і єдність різниці. Правила віднімання числа від суми і суми від 

числа.  

Алгоритми додавання і віднімання в десятковій системі числення. Способи усного і 

письмового додавання цілих невід'ємних чисел.  

Ознайомлення з додаванням і відніманням, властивості цих дій, зв'язок між 

компонентами і результатами, перевірка правильності дій. Вивчення табличних випадків 

додавання і віднімання. Навчання навичок усного додавання і віднімання. Формування 

навичок письмового додавання і віднімання.  

Дії додавання і віднімання в різних  позиційних системах числення. 

Текстова задача, її функції в початковому курсі математики. Прості текстові задачі 

на додавання і віднімання, їх використання для формування понять про конкретний зміст 

дій додавання і віднімання, про відношення «більше на…», «менше на…». Методика 

навчання розв’язування простих текстових задач.  

Перші складені задачі. Способи аналізу змісту, пошуку розв'язку задачі і перевірки.  

Добуток цілих невід'ємних чисел. Теоретико-множинний зміст добутку цілих 

невід'ємних чисел, існування добутку, його єдність. Закони множення. Визначення 

добутку через суму.  

Теоретико-множинний зміст частки цілого невід’ємного числа. Визначення частки 

через добуток. Необхідна умова існування частки на множині цілих невід’ємних чисел, її 

єдність. неможливість ділення на 0. Правила ділення суми і добутку на число. Поняття 

ділення з остачею, його теоретико-множинний зміст.  

Ознайомлення з множенням і діленням, властивості цих дій, зв'язок між 

компонентами і результатами дій. Перевірка правильності виконання дій. Алгоритм 

множення і ділення в десятковій системі числення. Прийоми усного і письмового 

виконання множення і ділення. Вивчення таблиці множення і відповідних випадків 

ділення. Навчання навичок усного множення і ділення. 

Найбільший спільний дільник та способи його знаходження.    Найменше спільне 

кратне та способи його знаходження. 

Методика навчання розв’язування простих текстових задач на множення і ділення. 

Перші складені задачі на множення і ділення. Методика навчання учнів розв’язування 

складених задач у 2,3,4 класах. 

Дії множення і ділення в різних позиційних системах числення. 

Величини та їх вимірювання. Методика вивчення величин. 

Поняття величини та її вимірювання. Величина як властивість предметів чи явищ 

реального світу. Поняття вимірювання величини. Властивості скалярних величин. 

Правила виконання дій над величинами. 

Коротка характеристика міжнародної системи одиниць. Величини, що вивчаються в 

курсі математики 1-4 класу.  

Довжина і її вимірювання. Дії над відрізками, їх властивості. Властивості числових 

значень довжини. Стандартні одиниці довжини. Відомості про їх походження. 

Площа фігури і її вимірювання. Многокутник, його елементи. Поняття площі 

многокутника, властивості площі. Вимірювання площі фігур за допомогою палетки. 

Площа прямокутника. Методика вивчення площі геометричних фігур, формування 

навичок вимірювання площі. Ознайомлення з одиницями площі, їх співвідношеннями.  



Інші величини і їх вимірювання: маса тіла, об’єм. Стандартні одиниці маси та 

об’єму, відомості про їх походження. Методика формування уявлень про масу і ємність, 

вивчення одиниць маси і їх співвідношення. Час, його вимірювання і властивості. 

Стандартні одиниці часу. Ознайомлення учнів з одиницями часу і їх співвідношеннями. 

Навчання розв’язування задач на знаходження тривалості подій. Методика ознайомлення 

учнів з прикладами залежності між величинами: 1) ціна, кількість, вартість, 2) швидкість, 

час, відстань. Використання цих залежностей при розв’язуванні задач.  

Елементи алгебри і методика їх вивчення.  

Вирази. Числові вирази їх значення. Числові вирази, що не мають змісту. Вирази зі 

змінною. Область визначення виразу. Тотожні перетворення виразів. Поняття тотожності. 

Найпростіші випадки використання буквенної символіки. 

Методика вивчення числових виразів і виразів зі змінною (буквою). 

Рівності і нерівності. Поняття числової рівності і нерівності. Основні властивості 

істинних числових рівностей і нерівностей. Поняття нерівності, що містить змінну і її 

розв’язування. Множина розв’язків нерівності. Рівносильні нерівності.  

Теореми про рівносильність нерівностей. Розв'язування лінійних нерівностей з 

однією змінною.  

Методика вивчення рівностей і нерівностей. 

Рівняння. Рівняння з однією змінною. Корінь рівняння. Множина коренів рівняння. 

Рівносильні рівняння. Теореми про рівносильні рівняння. Розв'язування лінійних і 

квадратних рівнянь з однією змінною.  

Методика вивчення рівнянь. Застосування рівнянь при вивченні зв’язків між 

компонентами додавання і віднімання, множення і ділення при розв’язуванні задач. 

Числові функції. Визначення числової функції. Способи задання функцій.  

Пряма і обернена пропорційності, їх властивості і графіки. Лінійна функція і її 

графік. Функціональна пропедевтика в початкових класах.  

Елементи геометрії і методика їх вивчення 

Визначення геометричних фігур, їх використання при виконанні вправ на 

розпізнавання. Операції над геометричними фігурами. 

Методика ознайомлення учнів з геометричними фігурами, їх властивостями, 

позначення фігур. Навчання учнів найпростіших геометричних побудов. Використання 

задач на розпізнавання фігури, поділ фігур на частини і складання фігур із заданих частин 

при вивченні геометричного матеріалу.  

Задачі обчислювального характеру, які зв’язані з поняттями довжини, периметра, 

площі і які можуть бути розв’язані арифметичним і геометричним способом.  

Розширення поняття числа. Методика ознайомлення з дробами. 

Додатні раціональні числа. Поняття дробу і додатного раціонального числа. 

Визначення арифметичних дій над додатковими раціональними числами. Закони 

додавання і множення, упорядкованість множини раціональних чисел. Запис додатних 

раціональних чисел у вигляді десяткового дробу і відсотків. Нескінченні десяткові дроби. 

Дійсні числа. Від’ємні дійсні числа. Множина дійсних чисел, їх упорядкованість. 

Визначення арифметичних дій над дійсними числами. Обчислення з допомогою 

мікрокалькуляторів.  

Формування в учнів наочних уявлень про дроби, порівняння дробів. Навчання 

розв’язування задач на знаходження однієї чи кількох частин числа і знаходження числа 

за однією його частиною.  

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Предмет і завдання курсу методики викладання української мови в початкових 

класах  
Методика української мови в початкових класах як навчальна дисципліна. Предмет і 

завдання курсу. Основні розділи курсу, їхня зумовленість змістом, завдання рідної мови 

як навчальної дисципліни в системі знань у початковій школі. Державний стандарт 

початкової загальної освіти (галузь «Мови  і літератури»), його аналіз.  

Навчання грамоти   
Етапи навчання грамоти, основні завдання кожного з них. Добукварний період 

навчання грамоти, методика проведення уроків цього періоду. Особливості першого етапу 

букварного періоду навчання грамоти. Прийоми вивчення букв на позначення голосних, 

приголосних. Прийоми роботи над звуковими та складовими моделями слів, речень. 

Особливості другого етапу букварного періоду навчання грамоти. Прийоми роботи з 

буквами Ь, Я, Ю, Є, Ї, Г, Ґ, ІЙ (Й); ДЖ, ДЗ на позначення одного звука, ознайомлення з 

апострофом. Методика ознайомлення з новим звуком та буквою, що його позначає. 

Характеристика цих звуків. Прийоми усвідомлення понять: звук, склад, наголос, буква; 

речення. Прийоми розрізнення та засвоєння понять: чуємо – бачимо, вимовляємо – 

пишемо, пишемо – друкуємо, великі букви – малі, алфавіт – місце букви в алфавіті, 

спільні елементи – відмінні елементи. Методика проведення уроків читання і письма у 

букварний період навчання грамоти. Післябукварний період навчання грамоти. Уроки 

читання і письма у післябукварний період навчання грамоти, методика їх проведення.   

Розвиток мовлення –  провідний принцип навчання української мови 

Програмні вимоги до розвитку мовлення молодших школярів. Основні напрями 

розвитку мовлення в початковій школі. Усне і писемне мовлення, їхні спільні та відмінні 

риси. Види вправ з розвитку зв’язного мовлення. Перекази та твори, їх види і методика 

проведення.  

Методика проведення уроків літературного читання  

Виховне, освітньо-пізнавальне та розвивальне значення читання в початкових 

класах. Читання як вид мовленнєвої діяльності. Види, способи, якості повноцінного 

читання. Основні етапи процесу роботи над художнім твором. Методика опрацювання 

художнього оповідання, казки. Методика опрацювання епічних та ліричних віршів. 

Методика опрацювання байок. Методика проведення узагальнюючих уроків читання. 

Структура уроку, види робіт, розвиток мовлення і мислення учнів на цих уроках. Уроки  

позакласного читання, завдання, організація і методика їх проведення. 

Значення і завдання вивчення елементів фонетики та основ орфографії 

Методика вивчення фонетики і графіки у початкових класах. Звуковий і звуко-

буквений аналіз, методика їх проведення. Методика вивчення орфографії у 1-4 класах. 

Види орфографічних вправ, методика їх проведення. Орфографічний розбір, його види та 

методика проведення.  

Методика вивчення елементів граматики. Аналіз програми з вивчення 

граматичного матеріалу. Методика вивчення морфемної будови слова у початкових 

класах. Методика ознайомлення з частинами мови. Формування у молодших школярів 

уявлення про частини мови на основі встановлення їх семантики, граматичних ознак і 

синтаксичної ролі. Методика проведення розбору слів за частинами мови. 

Система роботи над елементами синтаксису і пунктуації. Методика опрацювання 

елементів синтаксису на уроках рідної мови. Формування поняття про речення. Види 

вправ з синтаксису та методика їх проведення.  

Методика вивчення елементів лексикології. Система вивчення елементів 

лексикології у початкових класах. Методика опрацювання елементів лексики на уроках 

рідної мови. Лексичні вправи та методика їх проведення. Ознаймолення із синонімами, 

антонімами, омонімами, прямим і переносним значенням слова. Робота зі словниками. 



МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА 

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Завдання і методологічні основи методики викладання природознавства  

3авдання, методологічні основи методики викладання природознавства, зв'язок з 

іншими предметами. Нове педагогічне мислення. Сучасна концепція початкової освіти. 

Роль екологічного виховання в системі шкільної освіти. Розвиток методики викладання 

природознавства в сучасній Україні. Світові надбання у методиці викладання 

природознавства. Зміст курсу „Я і Україна‖ в початковій школі. Структура навчального 

матеріалу, принципи відбору навчального матеріалу, сутність та особливості, напрямки 

ознайомлення з навколишнім світом та природознавством.  

 Форми організації навчального процесу 

Форми організації навчального процесу. Урок - основна форма організації 

навчальної діяльності. Комбінований урок. Урок засвоєння нових знань. Предметні уроки. 

Урок-екскурсія - одна з форм організації навчального процесу. Урок узагальнення і 

систематизації знань. Нестандартні форми організації навчальної діяльності. 

Позаурочна та позакласна робота. Предмет і завдання. Індивідуальна позакласна 

робота з природознавства. Гурткова та масова позакласна робота з природознавства. 

 Методи та прийоми навчання  

Сучасний підхід до поняття методу. Сучасна класифікація методів, що 

використовуються на уроках природознавства. Активні методи та форми викладання 

природознавства. Інтегрування на уроках природознавства. Інтенсивні методики 

(структурно-логічні схеми, блок-схеми). 

Бесіда, як метод формування природничих знань на уроках з курсу „Я і Україна‖ та 

природознавство.  

Розповідь, як метод формування природничих знань на уроках з курсу „Я і Україна‖ 

та природознавство. 

Спостереження, як найефективніший метод пізнання природи (розвиток розумової 

діяльності дітей у процесі спостережень). Дослід (експеримент), його структура, види, 

місце досліду в проведенні уроку природознавства. Методика роботи на уроці 

природознавства з наочними посібниками. Екранні посібники. Методика роботи з 

підручниками, нетрадиційними засобами навчання (газети. журнальні статті, теле- та 

радіопередачі).  

Методика роботи з глобусом та картою. Використання гри, цікавих матеріалів, 

малювання і креслення схем, моделювання на уроках з курсу „Я і Україна‖ та природі.  

Формування загальних та одиничних уявлень. Розвиток понять в процесі вивчення 

природознавства .Реалізація дидактичної мети. Методологічні прийоми: порівняння, 

аналогія, протиставлення, доказовість. Нестандартні методи та прийоми формування 

уявлень. Реалізація виховної мети у процесі пізнання природи. Формування 

загальнолюдських якостей та екологічних принципів. 

Форми та методи контролю  

Форми та методи контролю знань, що одержали учні початкових класів на уроках з 

курсу „Я і Україна‖ та природознавсто. 

Матеріальна база навчання природознавства  

Значення матеріальної бази. Класифікація обладнання. Організація кутка живої 

природи. 

Кабінет (відділ) природознавства. Навчально-дослідна ділянка. Географічний 

майданчик. Організація роботи. 

Особливості вивчення природознавства в початкових класах  

Особливості вивчення курсу „Природознавства‖ в першому класі. Особливості 

вивчення курсу „Я і Україна‖ та природознавство в другому і третьому класі. Вимоги до 

знань і умінь учнів. 



Організація спостережень, типи уроків природознавства в четвертому класі. Зміст 

предмету і особливості його вивчення. 

Особливості вивчення природознавства в малокомплектній школі. 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Вступ. Загальні відомості з історії світового мистецтва. Історія розвитку 

українського  національного образотворчого мистецтва. 

Роль образотворчого мистецтва у всебічному розвитку та естетичному вихованні 

учнів. Основні розділи курсу образотворчого мистецтва і методики його викладання в 

початковій школі. Організація і зміст занять по курсу. Характеристика матеріалів та 

приладдя для занять з образотворчого мистецтва. Основні вимоги до виконання 

практичних робіт. Види та жанри образотворчого мистецтва. Загальні відомості з історії 

розвитку світового та українського національного мистецтва. 

Відомості з теорії зображувальної грамоти. Умовно-площинне  малювання 

об’ємних предметів. 

Умовно-площинне малювання предметів. Поняття про форму, будову (конструкцію), 

пропорції, об’єм, просторові відношення предметів. Послідовність аналізу форми, 

конструкції, пропорцій в ході малювання з натури. Композиційне розміщення малюнка та 

послідовність його виконання (схематизація, узагальнення). Спосіб візування при 

малюванні. Різниця між довгочасним малюнком, швидким начерком і зарисовкою. 

Відомості про правила малювання об’ємних предметів у фронтальній та 

кутовій перспективі. 

Лінійна перспектива. Поняття про точку зору малюючого лінію горизонту, точку 

сходу. Фронтальна та кутова перспектива. Прямокутні предмети у фронтальній та кутовій 

перспективі, коло в перспективі. Закономірності світлотіні (блік, світло, напівтінь, власна 

тінь, рефлекс, падаюча тінь). Роль тонової проробки малюнка для виявлення об’єму. 

Відомості про колір і техніку роботи аквареллю. 

Основні кольори спектра. Хроматичні й ахроматичні кольори. Колірний тон, 

насиченість кольору. Теплі та холодні кольори і відтінки. Назва акварельних фарб. 

Правила користування фарбами, пензликом, палітрою, пробним листочком, мольбертом 

або фанерною підставкою. Прийоми роботи акварельними фарбами: робота ―по-сухому‖, 

―по-мокрому‖, змішування фарб для одержання нових кольорів  та відтінків. 

Малювання з натури об’ємних предметів. Натюрморт. 

Натюрморт в образотворчому мистецтві. Колір як зображувальний засіб 

образотворчого мистецтва, емоційно-естетичний вплив кольору на людину. Колірний 

контраст, взаємодія кольорів. Предметів (колірний рефлекс), колорит. Передача кольором 

об’єму предмета. Оптичне змішування кольорів і утворення нових відтінків. 

Малювання пейзажу. 

Пейзаж в образотворчому мистецтві. Закономірності лінійної та повітряної 

перспективи в пейзажі. Плановість у пейзажі (далекий, середній, близький).  Колір у 

пейзажі. Кольорова відмінність літнього, осіннього, зимового та весняного пейзажів, а 

також залежно від часу доби. Аналіз конструктивної будови дерев різних порід. 

Стилізація форми дерев. Передача об’єму дерев і кущів в малюнку та в живопису. 

Малювання тварин. 

Анімалістичні жанри в образотворчому мистецтві. Елементарні відомості про 

пропорції, конструктивно-анатомічну будову тварин. Послідовність виконання та 

кольорового вирішення малюнка. Зображення тварин у малюнках школярів. Особливості 

педагогічного малювання тварин залежно від віку учнів. 

Малювання з натури та з пам’яті постаті людини. 

Зображення людей у мистецтві. Тематичні картини різних періодів і жанрів. 

Особливості пропорцій, конструктивно-анатомічної будови фігури дорослої людини та 



дитини. Формування уміння методично вірно виконувати педагогічні малюнки з 

зображенням фігури людини за натурою та уяви. Зображення людей у тематичних 

малюнках школярів. 

Тематична композиція – малювання на теми з оточуючого життя. 

Тематична картина в образотворчому мистецтві. Особливості малювання на теми з 

оточуючого життя. Виразні засоби тематичного малюнка (композиція, малюнок, 

світлотінь, колорит та ін.). Зв’язок малювання на теми з оточуючого з малюванням з 

натури та іншими видачами робіт з образотворчого мистецтва. Послідовність виконання 

малюнка на теми з оточуючого життя (спеціальні спостереження в природі, навколишній 

дійсності, попередній ескіз, начерки героїв, виконання композиції в матеріалі). 

Ілюстрування літературних творів. Книжкова графіка. 

Книжкова графіка як вид образотворчого мистецтва. Особливості малювання на 

теми літературних творів. Виразні засоби тематичного малювання і композиція, малюнок, 

колірне вирішення, техніка виконання, матеріал і т.д. Послідовність виконання малюнка 

на тему літературного твору і вивчення твору, обдумування теми, попередній ескіз, 

замальовки персонажів, виконання ілюстрації в матеріалі. Зв’язок ілюстративного 

малювання з малюванням з натури та іншими видами робіт з образотворчого мистецтва. 

Малювання візерунків. 
Декоративно – прикладне мистецтво України. Роль декоративно – прикладного 

мистецтва в житті людини. Особливості народних ремесел художньої промисловості. 

Національні місцеві традиції в декоративно – прикладному мистецтві. Різновидність 

українського декоративно-прикладному мистецтві: килимарство, вишивка кераміка, 

художній розпис, різблення по дереву та інших матеріалах і т. д.  Єдність декоративного 

оформлення та практичного призначення речей. Тип та види візерунків. Правила 

стилізації реальних форм в декорації. Особливості компонування візерунків у смужці, 

колі, квадраті, трикутнику. Послідовність виконання декоративного малюнка. Художнє 

конструювання виборів. 

Декоративно – оформлювальна робота в школі. Оформлювальна графіка. 

Малювання інтер’єра. 

Інтер’єр як синтез архітектури та різних видів мистецтва оформлювання. 

Елементарні правила малювання простого інтер’єра. Зображення інтер’єра з одною та 

двома точками сходу. Послідовність виконання малюнка інтер’єра. Значення і 

закономірності декоративного оформлення інтер’єра. Сучасні вимоги естетики до 

художнього оформлення шкільних приміщень. Використання рослин у оформленні 

інтер’єра. Художньо – виконавчі знання та вміння, необхідні, сучасному вчителю. 

Особливості та технологія виконання стендів, стінгазет, вітрин для шкільного класу, 

наочних посібників до уроків.  

Ліплення тварин та птахів. Ліплення народних іграшок. 

Анімалістичний жанр в скульптурі. Українська народна кераміка іграшка. Способи 

ліплення /скульптурний, конструктивний, комбінований/. Конструктивно – анатомічні 

особливості тварин різних видів. Стилізоване зображення тварин /дитяча іграшка/. 

Ліплення на теми літературних творів на теми з оточуючого життя. 

Особливості тематичної скульптури. Сюжетна скульптура в образотворчому 

мистецтві. Розвиток вміння ліпити фігури людини, передаючи пропорції, об’єм , рух, 

тематичний зв’язок. 

 

МЕТОДИКА ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Завдання трудового навчання і виховання на сучасному етапі розвитку 

початкової школи 

Предмет і зміст науки ―Методика трудового навчання‖ і її методологічні основи. 

Вимоги до вчителя праці в початковій школі. 

 Зміст трудового навчання в початкових класах 



Аналіз програми трудового навчання в початкових класах. Принципи, що 

визначають зміст трудового навчання в початкових класах. Структура програми. 

Формування в учнів політехнічних знань про властивості, технології одержання і способи 

обробки паперу, картону, волокнистих матеріалів, металів, пластмас тощо.  

Формування елементарних прийомів роботи з використанням інструментів і 

пристроїв для обробки різних матеріалів. 

 Обладнання трудового навчання в початкових класах 

Мотиви створення робочої кімнати для уроків трудового навчання в початкових 

класах. Санітарно-гігієнічні вимоги до робочої кімнати: кольорове оформлення стін, 

підлоги, меблів; освітлення, провітрювання, температурний режим. Озеленення робочої 

кімнати. Обладнання робочого місця вчителя. Обладнання робочого місця учня. 

Ергономічні вимоги до робочих місць учнів: відповідність столів росту учнів, наявність 

підставок для ніг, забезпечення зручності роботи сидячи та стоячи. 

 Методи навчально-виховної роботи з трудового навчання в початкових класах 

Поняття про методи і прийоми навчання. Особливості методів трудового навчання з 

формування у молодших школярів політехнічних знань та умінь. Класифікація методів 

трудового навчання за джерелами інформації та видами діяльності учнів. Характеристика 

методів трудового навчання, що визначаються за джерелами інформації. Усні словесні 

методи: бесіда, пояснення, розповідь. Наочні методи навчання. Практичні методи: вправи, 

досліди, спостереження, лабораторні роботи, виконання практичних робіт. Інструктаж як 

сукупність методів навчання. Види інструктажу: фронтальний, ланковий, індивідуальний; 

вступний, поточний, заключний; усний, письмовий, графічний. Специфіка методів роботи 

з шестилітками та в малокомплектній школі. 

Урок трудового навчання 

Урок як основна форма організації навчально-виховної роботи з трудового навчання. 

Специфіка уроків трудового навчання в початкових класах. Вимоги до уроку трудового 

навчання. Типи уроків. Дотримання на уроках праці основних принципів навчання: 

науковість, зв’язок теорії з практикою, систематичність, послідовність, наочність, 

свідомість, доступність, міцність засвоєння знань, виховний і розвиваючий зміст 

навчання. Політехнічний принцип навчання. 

Структура уроку трудового навчання: організаційна частина повідомлення теми та 

мети уроку, аналіз зразка та його графічного зображення, конструювання виробів, 

планування трудового процесу, проведення технологічних операцій, перевірка виробів і їх 

оцінка, прибирання робочих місць. 

Безпосередня підготовка до уроку: формування теми, визначення навчальної, 

виховної і розвиваючої мети, розробка зразка виробу і його графічного зображення, 

визначення об’єму політехнічних знань та умінь, визначення оптимальних методів і 

прийомів навчання при конструюванні учнями виробів і реалізації задумів, визначення 

методів обліку і оцінки роботи. 

Форми навчальної роботи на уроках праці. Організація фронтальної, групової та 

індивідуальної роботи. Здійснення на уроках диференційованого підходу до учнів. 

Використання на уроці технічних засобів навчання. Проведення на уроках дослідів, 

спостережень, розрахунків, лабораторних робіт. Перевірка та оцінювання знань і вмінь 

учнів. Критерії оцінювання. 

Екскурсії 

Екскурсії і їх значення для ознайомлення дітей з виробництвом і працею дорослих. 

Екскурсії, передбачені програмою трудового навчання в початкових класах. Вивчення 

виробничого оточення. Вибір об’єктів для проведення екскурсії, їх попереднє вивчення. 

Планування екскурсії та підготовка до неї учнів. Організація учнів на екскурсію, 

керівництво їх пізнавальною діяльністю. Підведення підсумків екскурсії. Використання 

матеріалів екскурсії на уроці. 

 



Позаурочна робота 

Зміст і організація позаурочної роботи з трудового навчання і виховання учнів 

початкових класів: індивідуальна, гурткова і масова робота і ознайомлення дітей з 

технікою, виробництвом, працею дорослих; зустрічі з представниками різних професій, 

раціоналізаторами і винахідниками; майстрами декоративно-ужиткового мистецтва, 

художніх промислів, демонстрація діафільмів, кінофільмів, перегляд телевізійних передач, 

організація і відвідування виставок. 

 

МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Основні проблеми і завдання музичного виховання учнів на сучасному етапі. 
Зміст і завдання курсу "Методика музичного виховання", його зв'язок з іншими 

дисциплінами, які вивчаються згідно навчального плану. Музичне виховання як складова 

частина художнього і естетичного виховання учнів, формування їх особистості. 

Специфіка музики як мистецтва, її навчальні, розвиваючі і виховні можливості. Актуальні 

проблеми виховання підростаючого покоління, формування їх музичних інтересів, 

музичної культури. Основні завдання музичного виховання в загальноосвітній школі, 

згідно сучасних вимог щодо навчання і виховання. 

Специфіка викладання музики в початковій школі. 
Урок музики як урок мистецтва, де переважав емоційно-образний характер пізнання. 

Проблема інтересу, зацікавленості на уроці музики; вплив музики на психічний стан 

учнів, особлива роль почуттів, переживань. Важливість створення сприятливої емоційної 

атмосфери, яка допомагає ефективному впливу музики. Специфіка використання 

основних дидактичних принципів і методів на уроках. Проблема досягнення художньої 

цілісності уроку в процесі використання різних видів музичної діяльності. 

Багатоваріантність навчальних програм з музики на сучасному етапі, їх характеристика.  

Музичне сприймання і його розвиток в процесі навчання. 
Суть музичного сприймання. Емоційний відгук при сприйманні музики і його зв'язок 

з моральними переживаннями, душевним станом людини. Особливості музичного 

сприймання (емоційність, осмисленість, цілісність, образність, асоціативність, 

вибірковість, константність, здатність до співтворчості). Стадії музичного сприймання і 

етапи його розвитку, вікові та індивідуальні особливості в цьому процесі. Педагогічне 

керівництво розвитком музичного сприймання учнів. Шляхи і засоби педагогічного 

впливу на розвиток музичного сприймання. 

Методика навчання хорового співу в школі. 

Хоровий спів як вид виконавського мистецтва і його значення в масовому 

музичному вихованні дітей. Всезагальна доступність співу, цінність хорового репертуару 

як засобу морального і естетичного виховання. Принципи підбору пісенного репертуару. 

Співацькі можливості дітей різного віку, особливості їх вокального виховання. Питання 

охорони і розвитку дитячого голосу. Основні вокально-хорові навички і методика їх 

формування у школярів різного віку, з врахуванням індивідуальних особливостей дітей. 

Причини фальшивого співу і методика роботи з неточно інтонуючими учнями.     

Позакласна музично-виховна робота в школі. 

Позакласна музична робота як продовження роботи, яка проводиться па уроках. 

Загальна спрямованість виховних і навчальних завдань, основних принципів і методів. 

Використання можливостей поглибленого розвитку творчих здібностей учнів і 

формування їх музичних інтересів в умовах позакласної роботи. Основні форми музичних 

занять у позаурочний час, (масові, гурткові).Специфіка роботи з учнями різного віку, 

індивідуальні заняття. Планування роботи гуртків, підготовка і організація концертних 

виступів. Проведення огляду художньої самодіяльності, свята пісні і т. п. Організація 

циклу бесід про музику, тематичних вечорів, дитячих святкових ранків. Спільний 

перегляд музичних телепередач, культпоходи ira музичні спектаклі, концерти. Специфіка 



музично-виховної роботи в групі продовженого дня; проведення імпровізованих занять 

для більш глибокого освоєння музично-ритмічних рухів.  

 

МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Предмет теорії і методики фізичного виховання учнів початкових класів. 

Завдання, засоби і форми роботи по фізичному вихованню. 

Основи української національної системи фізичного виховання. Основні поняття 

теорії.  Мета і завдання фіз. виховання учнів початкових класів. Основні засобами 

фізичного виховання . Форми роботи по фізичному вихованню в школі. 

Загальні основи навчання фізичних вправ. Принципи побудови процесу 

фізичного виховання і методи фізичного виховання. 

Механізми формування рухових дій.Структура процесу навчання рухових 

дій.Визначення   поняття   та характеристика процесу фізичного виховання принципів 

побудови. Методи фізичного виховання. Аналіз змісту навчальних програм по фізичному 

вихованню для 1-4 класів. 

Загальні основи методики розвитку фізичних якостей. 

Загальна характеристика фізичних якостей. Методика розвитку фізичних 

якостей.Комплексний характер розвитку фізичних якостей у молодших школярів. 

Урок - основна форма роботи з фізичного виховання у початкових класах. 

Особливості уроків фізкультури. Структура уроку. Типи уроків фізкультури. 

Фізичне навантаження на уроці фізкультури. Щільність уроку фізкультури. Методи 

організації учнів на уроці фізкультури. Визначення  рівня  навчальних  досягнень учнів з 

фізичного виховання за 12-бальною системою оцінювання. Схема аналізу уроку 

фізкультури. 

Фізкультурні міроприємства в режимі навчального дня школи. 

Гімнастика до занять. Фізкультхвилинка. Фізкультпаузи. Динамічні перерви (години 

здоров'я). Спортивна година в групах продовженого дня. 

Позакласна робота з фізичного виховання в школі (фізкультурні свята, 

пішохідні переходи, спортивні секції, спортивні змагання). 

Завдання та форми позакласної роботи. Проведення спортивних змагань. 

Проведення походів і прогулянок. Фізкультурні свята. Фізичне виховання у таборах 

відпочинку, місцях проживання, сім’ї. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТА З 

ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

Педагогіка («Основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», 

«Школознавство») 

1. Педагогіка, її предмет та методи, міжпредметні зв’язки та галузі. 

2. Роль та функції вчителя в суспільстві, вимоги до нього. 

3. Дидактика – складова частина педагогіки, її предмет та завдання. 

4. Процес навчання, його закономірності та принципи. Система принципів навчання та 

їх характеристика. 

5. Зміст освіти, його складові частини. Нормативні документи змісту освіти. 

6. Методи, прийоми та засоби навчання. Класифікація методів навчання. 

7. Характеристика словесних, наочних та практичних методів навчання. 

8. Форми організації навчання. Урок як основна форма організації навчання, вимоги до 

нього. 

9. Структура уроку, її елементи. Типи уроків у початковій школі, особливості їх 

побудови. 

10. Підготовка вчителя до уроку. Особливості організації уроків у початковій 

малокомплектній школі. 

11. Особливості організації самопідготовки та домашньої роботи учнів. 

12. Контроль успішності учнів, його функції. Види, форми та методи перевірки 

навчальних досягнень учнів. 

13. Процес виховання, його специфіка, функції та рушійні сили. 

14. Закономірності та принципи виховання, їх характеристика. 

15. Колектив та його ознаки. Етапи розвитку та шляхи формування учнівського 

колективу. 

16. Методи, прийоми та засоби виховання, форми організації виховної роботи. 

Класифікація методів виховання. 

17. Характеристика методів формування свідомості та організації діяльності школярів. 

18. Методи стимулювання позитивної поведінки та самовиховання школярів, їх 

характеристика. 

19. Завдання розумового виховання. Шляхи,  форми та методи розумового виховання 

молодших школярів. 

20. Завдання та зміст морального виховання молодших школярів. 

21. Шляхи, форми та методи морального виховання молодших школярів. 

22. Завдання, форми та методи трудового виховання молодших школярів. 

23. Система трудового виховання молодших школярів. 

24. Завдання, шляхи, засоби та форми естетичного виховання молодших школярів. 

25. Завдання та система фізичного виховання школярів. 

26. Функції та напрями діяльності класного керівника. Форми роботи класного керівника. 

27. Завдання та умови успішного сімейного виховання. Форми взаємодії школи та сім’ї. 

28. Організація роботи групи продовженого дня. Режим праці та відпочинку дітей в ГПД. 

29. Структура та основі ланки системи освіти України, особливості керівництва 

загальноосвітніми навчально-виховними закладами.  

30. Завдання та форми методичної роботи в школі. 

 

Методика навчання математики в початковій школі 
1. Основні завдання дочислового періоду з методики навчання математики в дочисловий 

період. 

2. Види простих задач в концентрі «Десяток». Методика роботи над задачею 

відповідного типу . 



3. Методика вивчення нумерації чисел першого десятка. 

4. Методика вивчення табличних випадків додавання і віднімання в межах 10. 

5. Методика вивчення табличних випадків додавання і віднімання з переходом через 

десяток. 

6. Методика вивчення усної і письмової нумерації в концентрі «Сто». 

7. Методика вивчення додавання і віднімання двоцифрових чисел. 

8. Методика ознайомлення з дією множення і ділення в початкових класах. 

9. Методика вивчення табличних випадків множення і ділення. 

10. Методика вивчення окремих випадків множення і ділення (з 0, 1, 10, 100). 

11. Методика вивчення позатабличних випадків множення і ділення. 

12. Методика вивчення усного додавання і віднімання в межах 1000. 

13. Методика вивчення письмового додавання і віднімання в межах 1000. 

14. Методика вивчення письмового ділення багатоцифрових чисел. 

15. Методика вивчення письмового множення багатоцифрових чисел. 

16. Формування початкових уявлень про дроби. Задачі, пов'язані з дробами. 

17. Складена задача. Етапи роботи над складеною задачею.  

18. Методика вивчення довжини, одиниць вимірювання довжини. 

19. Встановлення залежності між величинами: ціна, кількість, вартість. 

20. Встановлення залежності між величинами: швидкість, час, шлях. 

21. Методика вивчення площі. Одиниці вимірювання площі. 

22. Формування початкових уявлень про масу. Одиниці вимірювання маси. 

 

Методика навчання української мови в початковій школі 
1. Методика викладання української мови у початкових класах як навчальна дисципліна.  

2. Основні періоди навчання грамоти. Особливості сучасного звукового аналітико-

синтетичного методу навчання грамоти. 

3. Добукварний період навчання грамоти. Скласти план уроку читання цього періоду. 

4. Методика проведення уроків письма в добукварний період навчання грамоти.  

5. Букварний період навчання грамоти. Методика ознайомлення учнів з новим звуком та 

буквою, якою позначається цей звук. 

6. Методика навчання письма в букварний період. Види робіт з письма в букварний 

період навчання грамоти (проілюструвати на прикладі одного з уроків письма). 

7. Урок читання і письма в післябукварний період навчання грамоти. Методика 

вивчення фонетики і графіки у початкових класах. Звуковий і звуко-буквений аналіз, 

методика їх проведення. 

8. Урок літературного читання. Якості читання. Вироблення в учнів навичок 

правильного, виразного, свідомого, швидкого читання. 

9. Методика роботи над оповіданням у початкових класах.  

10. Методика роботи над ліричними та епічними віршами у початкових класах.  

11. Методика роботи над казкою.  

12. Методика роботи над байкою у початкових класах. Скласти план уроку опрацювання 

байки. 

13. Методика проведення уроків позакласного читання. Зміст і завдання уроків 

позакласного читання у початкових класах. 

14. Методика проведення узагальнюючих уроків читання.  

15. Методика вивчення фонетики і графіки у початкових класах. Звуковий і 

звукобуквений аналіз, методика їх проведення.   

16. Методика вивчення основ орфографії. Орфографічний розбір, його види, методика 

його проведення у початкових класах. 

17. Види мовного розбору та методика його проведення у початкових класах. 

18. Способи організації навчання зв'язним висловлюванням. Види вправ, які сприяють 

розвитку зв'язного мовлення учнів початкових класів. 



19. Перекази, їх види та методика проведення у початкових класах. Скласти план уроку 

проведення переказу у 4 класі. 

20. Твори, їх види та методика проведення. Скласти план уроку розвитку зв'язного 

мовлення (твір за картиною) 3 клас. 

21. Методика опрацювання елементів лексики на уроках рідної мови. Лексичні вправи та 

методика їх проведення. 

22. Методика вивчення морфемної будови слова у початкових класах (закінчення, основа, 

спільнокореневі слова, корінь, суфікс, префікс).  

23. Методика вивчення прислівника як частини мови в початкових класах.  

24. Система вивчення іменника у початкових класах. Скласти план-конспект уроку на 

тему "Загальне поняття про іменник". 

25. Методикат ознайомлення учнів з прикметником та числівником.  

26. Вивчення займенників на уроках рідної мови. Програмові вимоги до вивчення цієї 

частини мови в початкових класах. 

27. Система вивчення дієслова у початкових класах. Методика вивчення часів дієслова. 

28. Ознайомлення із службовими словами на уроках рідної мови в початкових класах. 

29.  Методика опрацювання елементів синтаксису на уроках рідної мови.  

30. Формування поняття про речення. Види вправ з синтаксису та методика їх 

проведення. 

31. Види навчальних диктантів, методика їх проведення у початкових класах. 

 

Методика навчання природознавства в початковій школі 
1. Урок-екскурсія у природу. Методика організації уроку-екскурсії в природу. 

2. Методика проведення тематичного уроку-екскурсії в природу. 

3. Методика проведення уроків узагальнення і систематизації підсумків сезонних 

спостережень. 

4. Особливості предметного уроку природознавства. 

5. Формування природничих уявлень на уроках природознавства. 

6. Етапи формування природничих понять. 

7. Методика роботи з планом на уроках природознавства. 

8. Методика роботи з картою на уроках природознавства. 

9. Дослід як метод пізнання природи. Структура досліду. 

10. Види дослідів. Методика проведення лабораторних та демонстраційних дослідів на 

уроках природознавства. 

11. Спостереження – основний метод вивчення об’єктів природи. Види спостережень. 

12. Фенологічні спостереження. Ведення щоденника спостережень та «Календаря 

природи».  

13. Реалізація завдань екологічного виховання на уроках природознавства. 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

1. Методика використання педагогічного малюнка на уроках образотворчого мистецтва. 

2. Методика організації та проведення уроку малювання з натури. 

3. Малювання на теми з оточуючого життя як основний вид образотворчої діяльності 

молодших школярів. 

4. Методика організації та проведення уроку ліплення. 

5. Завдання, види, форми позакласної роботи з образотворчого мистецтва. 

6. Виховне та освітнє значення бесіди за творами образотворчого мистецтва. 

7. Методика проведення уроку декоративно-прикладного мистецтва. 

8. Мета та завдання уроків образотворчого мистецтва в початковій школі. 

 

 



МЕТОДИКА ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

1. Аналіз програми трудового навчання в початкових класах. 

2. Урок як основна форма організації навчально-виховної роботи з трудового навчання. 

Специфіка уроків трудового навчання в початкових класах. Типи уроків. 

3. Структура уроку виготовлення виробу. 

4. Інструктаж, як сукупність методів навчання. Види інструктажу. 

5. Планування уроків трудового навчання. Попередня (перcпективна) підготовка вчителя 

до уроку. Безпосередня підготовка до уроку. 

6. Створення робочої кімнати для уроків трудового навчання в початкових класах. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до робочої кімнати. 

7. Позаурочна робота з трудового навчання. Принципи її організації, основні форми. 

8. Екскурсії та їх значення для ознайомлення дітей з виробництвом. Структура уроку-

екскурсії. 

 

МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

1. Значення музичного мистецтва у формуванні гармонійної особистості молодшого 

школяра. Художньо-педагогічний аналіз творів на уроках музики в початковій школі. 

2. Методика активізації музичного мислення учнів під час слухання музики. Підготувати 

вступну бесіду до твору з програмового репертуару для 1 класу. 

3. Методика організації співацької діяльності молодших школярів на уроках музики. 

Розучування пісні слуховим методом (приклад з репертуару для 2 класу). 

4. Види музичної діяльності на уроках музики. Художнє виконання пісні з програмового 

репертуару (1-4 кл.). 

5. Методика розвитку вокально-хорових навиків учнів. Розробити фрагмент уроку 

«Розспівування». 

6. Музична грамота у структурі уроку музики, її значення та завдання у формуванні 

музичної культури школярів. Розробити фрагмент уроку з ознайомлення учнів з 

прийомами розвитку відчуття ритму. 

7. Методика організації слухання музики на уроці музики. Розробити етап уроку-

слухання музики (тема за вибором). 

8. Методика використання дидактичних ігор на уроці музики. 

9. Методика організації музично-творчої діяльності учнів початкової школи. 

 

МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

1. Урок – основна форма роботи по фізичному вихованню. 

2. Структура та зміст уроку фізичного виховання. 

3. Загальна характеристика форм роботи з фізичного виховання. 

4. Уроки фізичного виховання в малокомплектній школі. 

5. Організація та особливості проведення фізкультхвилинок в початкових класах. 

6. Способи організації учнів на уроці. 

7. Методи навчання учнів на уроці фізичного виховання в початкових класах. 

8. Організація і методика проведення фізкультурних свят. 

9. Рухливі ігри та методика проведення. 
10. Фізичні якості. Методика розвитку фізичних якостей (сила, швидкість, витривалість, 

спритність, гнучкість). 
 

 

 

 

 

 

 



4.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Педагогіка  

(«Основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», «Школознавство») 

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів./Н.П. 

Волкова – К.: Видавничий центр „Академія‖, 2002. – 576 с. (Альма-матер). 

2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка у запитаннях і відповідях: Навч. 

посіб./ А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання, 2006. – 311 с. – (Навчально-

методичний комплекс з педагогіки). 

3. Товканець Г. В. Педагогіка: навчально-методичні матеріали/Г.В.Товканець. – 

Мукачево: МДУ, 2012. – 266 с. 

4. Фізеші О.Й. Педагогіка: Основи педагогіки. Дидактика. Теорія і методика виховання. 

Школознавство: Реком. МОНУ як навч. посібник для студентів  ВНЗ/ О.Й.  Фізеші. – 

К.: Кондор, 2014. – 390 с. 

5. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних 

закладів освіти/М.М.Фіцула. — К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 528с. 

 

Методика навчання математики в початковій школі 

1. Богданович, М. В.  Методика викладання математики в початкових класах : Навч. 

посібник / М. В. Богданович, М. В. Козак, Я. А. Король. – 3-тє вид., перероб. і доп. – 

Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 336 с. 

2. Богданович, М. В.  Методика викладання математики в початкових класах 

/ М. В. Богданович, М. В. Козак, Я. А. Король. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 

2010. – 336 с. 

3. Король, Я. А.  Математика. Методика роботи над текстовими задачами. 4 клас 

/ Я. А. Король, І. Я. Романишин. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2003. – 184 с. 

4. Король, Я. А.  Практикум з методики викладання математики в початкових класах : 

Реком. МОНУ як навч. посібн. для педаг. університ. та інстит. / Я. А. Король. – 

Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 136 с. 

 

Методика навчання української мови в початковій школі 

1. Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій школі.- К.:    Освіта, 2006.- 

117с. 

2. Методика навчання української мови у початковій школі / За наук. ред. М.С. 

Вашуленка. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 364с. 

3. Наумчук  М.М. Сучасний урок української мови в початковій школі.- Тернопіль: 

Астон, 2001.- 211с. 

4. Потапенко О.І., Потапенко Г.І. Методика викладання української мови. Практикум.- 

К.: Вища школа, 1992.- 126с. 

5. Савченко О. Я. Методика літературного читання в початкових класах.- К.: Освіта, 

2012.- 213с. 

6. Хорошковська О. Н. Методика навчання української мови в початкових класах.- К.: 

Промінь, 2006.- 256с. 

 

Методика навчання природознавства в початковій школі 

1. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах.— К.: 

Веселка, 1998. 

2. Горощенко В. П., Степанов И.А. Методика преподавания природоведения.— М.: 

Просвещение, 1984. 

3. Нарочна Л. К., Ковальчук Г. В., Гончарова К. Д. Методика викладання 

природознавства.— К.: Вища шк., 1990. 

4. Пакулова В. М., Кузнецова В. И. Методика преподавания природоведения.— М.: 

Просвещение, 1990. 



 

Методика навчання образотворчого мистецтва в початковій школі 

1. Вільчинський В.М. Образотворче мистецтво: Підручник для 1-2 класу чотирирічної 

початкової школи. – К.: Радянська школа., 1990. 

2. Кириченко М.А. Образотворче мистецтво: Підручник  для 3 класу чотирирічної і 2 

клас трирічної початкової школи – К.: Рад.шк., 1992 

3. Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах. 

Пособие для учителей. М. : Просвещение, 1983. 

4. Рожкова Е.И. Изобразительное искусство в начальной школе. – М. : Просвещение. 

1980. 

5. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство в 3 классе. Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1985. 

 

Методика трудового навчання в початковій школі 

1. Скотинянський П.Г. Методика трудового навчання в початкових класах. – К.: 

Радянська школа, 1972. – 207 с. 

2. Ткаченко В.Г. Елементи креслення і конструювання в початкових класах. – К.: 

Радянська школа, 1982. – 96 с. 

3. Хорунжий В.І. Методика трудового навчання в початкових класах. – Ч.1. – 

Олександрія: РВА ―Світло‖, 1996. – 190 с. 

4. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання. 

– Тернопіль: АСТОН, 2001. – 220 с. 

5. Хорунжий В.І., Черніка Г.П. Методика трудового навчання в початкових класах. – 

Ч.2. – Олександрія: РВА ―Світло‖, 1997. – 96 с. 

 

Методика музичного виховання в початковій школі 

1. Печерська Е. Уроки музики в початкових класах : Навч. посібник. – К., 2011. – 136 с. 

2. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі. Навч. метод. 

посібник – Тернопіль, 2008. – 113 с. 

3. Поплавська Ю.О. Методика навчання музичної грамоти в початковій школі: Навч.-

метод. посіб. для вчит., студ. і магістрів. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 128 с. 

4. Кушка Я.С. Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищих 

навчальних закладів I-II рівнів акредитації: У 2-х ч. Ч. 1 / Я. С. Кушка; Міністерство 

культури і туризму України, Державний методичний центр навчальних закладів 

культури і мистецтв України. - 2-е вид., доопрац... - Вінниця : Нова книга, 2007. - 216с 

5. Піров Іван Практичний посібник «Співанки рідною краю» / І. Піров. – У.: – 2007. – 

201с. 

Методика фізичного виховання в початковій школі 

1. Андрощук Н.В., Леськів А.Д., Мехоношин С.О. Рухливі ігри та естафети у фізичному 

вихованні молодших школярів. Методичний посібник. -Тернопіль: Підручники і 

посібники, 1998. - 112 с. 

2. Борисенко А.Ф., Цвек С.Ф. Руховий режим учнів початкових класів. - К.: Радянська 

школа, 1989.- 190 с. 

3. П.Матвеев А. П. Методика физического воспитания в начальной школе. -Москва: 

Изд-во ВЛАДОС - ПРЕСС, 2003. - 248 с.  

4. Рухливі і спортивні ігри в школі: Посібник для вчителя/А. П. Демчишин, В. М. 

Артюх, В. А. Демчишин, Й. Г. Фалес - К.: Освіта, 1992. - 175 с. 

5. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. -Тернопіль: 

Навчальна книга - Богдан, 2002. - 296 с. . 

6. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. -Тернопіль: 

Навчальна книга - Богдан, 2001. - 272 с. 

 



Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнтів 

з фахового вступного випробування за 

напрямом підготовки 013 «Початкова освіта»  

ступеня «бакалавр» (скорочена програма) 

Фахове вступне випробування проводиться в усній формі. В 

екзаменаційних білетах пропонується 4 завдання, кожне з яких оцінюється за 

національною шкалою. Підсумкова оцінка виставляється як середньозважена 

позитивних оцінок за кожну складову білету, при цьому складові вважаються 

рівнозначними (ваговий коефіцієнт - 0,25 за кожне питання).  

Переведення середньозваженої оцінки  в оцінку національну, 100 бальну 

та ECТS здійснюється згідно «Положення про оцінювання знань студентів за 

Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою 

організації освітнього процесу в Мукачівському державному університеті», 

затвердженого наказом МДУ № 170-з від 15.09.2016 р.  

Критерії оцінювання відповідей абітурієнтів на теоретичні завдання 

1. Оцінка  «відмінно» ставиться, якщо студент вільно володіє матеріалом, 

дає повні, чіткі і грамотні відповіді на питання білету, наводить приклади з 

допоміжної літератури та власної практики, демонструє бачення практичного 

застосування вивченого матеріалу у навчальному процесі ЗНЗ та в освітньо-

виховній роботі з дітьми молодшого шкільного віку. 

2. Оцінка «добре» ставиться, якщо студент володіє матеріалом на 

достатньому рівні, дає повні відповіді, але припускає незначні помилки; 

наводить приклади з власної практики, частково демонструє бачення 

практичного застосування вивченого матеріалу у навчальному процесі ЗНЗ та 

в освітньо-виховній роботі з дітьми молодшого шкільного віку. 

3. Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент не дає конкретну 

вичерпну відповідь, відхиляється від питання білету, не аргументує відповідь 

прикладами, не посилається на літературні джерела, відчуває труднощі при 

встановлені зв’язку між питаннями білету та його практичним виконанням у 

системі освітньо-виховної роботи у ЗНЗ. 

4. Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент не висвітлює матеріал 

у межах програм курсів психолого-педагогічних дисциплін та фахових 

методик зі спеціальності «Початкова освіта», не дає конкретної відповіді на 

питання білету, не наводить прикладів, не ознайомлений з методичною і 

навчальною літературою з дисципліни, не здатний висвітлити поставлене 

питання. 

 


