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Загальні відомості. Програма додаткового вступного випробування з 

педагогіки базується на освітньо-професійній програмі підготовки фахівців за 

ступенем «бакалавр» галузі знань  01 Освіта. 

Програма додаткового вступного випробування складена для абітурієнтів, 

які здобули ступінь «бакалавр» або освітньо-кваліфікаційний рівень 

«спеціаліст» за іншою спеціальністю та вступають на навчання для здобуття 

ступеня «магістр» за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова 

освіта». 

Мета вступного випробування – комплексна перевірка засвоєння 

вступниками знань і вмінь фундаментальних основ педагогіки та відбір 

абітурієнтів на навчання за ступенем «магістр». 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки за 

ступенем «магістр», абітурієнти повинні мати освіту за ступенем «бакалавр» 

або освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»та здібності до оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками в галузі педагогічної освіти. Обов’язковою 

умовою також є вільне володіння державною мовою. 

Програма  вступного випробування  включає:  

1. Теми навчального матеріалу та орієнтовний перелік питань.  

2. Питання для самопідготовки абітурієнта для додаткового вступного 

випробування. 

3. Список рекомендованої літератури для підготовки до додаткового 

вступного випробування.  

4. Критерії оцінювання знань, умінь і навичок абітурієнта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ПЕДАГОГІКИ 

 
Педагогіка як наука. Поняття про педагогіку. Виникнення і розвиток педагогіки. 

Предмет і завдання педагогіки. Педагогічна наука і педагогічна практика. Система 

педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками.  

Методи науково-педагогічного дослідження. Поняття про метод дослідження. Метод 

педагогічного спостереження. Метод педагогічного експерименту. Метод вивчення 

продуктів  діяльності. Метод узагальнених незалежних характеристик. Соціологічні, 

соціометричні та математичні методи дослідження у педагогіці. 

Зміст педагогічної діяльності вчителя. Сутність педагогічної діяльності та функції 

педагога. Педагогічна майстерність вчителя та її основні елементи: гуманістична 

спрямованість, професійна компетентність, педагогічні здібності, педагогічна техніка. 

Розвиток і формування особистості. Поняття «розвиток і формування особистості». 

Індивід, індивідуальність, особистість. Закономірності і рушійні сили розвитку особистості.  

Вплив спадковості та середовища на розвиток особистості. Роль виховання у розвитку 

людини і формуванні її особистості. Діяльність особистості як фактор її розвитку. Проблема 

вікової періодизації в педагогіці. Особливості розвитку та виховання дітей молодшого 

шкільного віку.  

Дидактика як теорія освіти і навчання. Поняття про дидактику. Історія розвитку 

дидактики. Предмет і завдання дидактики. Основні категорії дидактики: освіта, викладання, 

учіння, знання, вміння, навички. Основні тенденції сучасної освіти. 

Процес навчання. Суть процесу навчання. Процес навчання як система. Основні 

компоненти процесу навчання. Ціль і завдання процесу навчання (цільовий компонент). 

Стимулювання і мотивування процесу навчання (стимуляційно-мотиваційний компонент). 

Зміст навчального процесу (змістовий компонент). Організація навчально-пізнавальної 

діяльності учнів (операційно-діяльнісний компонент). Контроль і регулювання навчально-

пізнавальної діяльності учнів (контрольно-регулювальний компонент). Оцінка і самооцінка 

результатів навчального процесу (оцінно-результативний компонент). Взаємозв'язок  

навчання, розвитку і виховання. 

Закономірності й принципи навчання. Історія проблеми визначення закономірностей 

навчання. Класифікація закономірностей навчання. Поняття про принцип, правило навчання. 

Система принципів навчання.  

Зміст освіти  в загальноосвітній школі. Зміст освіти, фактори, що його зумовлюють. 

Вимоги до формування змісту освіти. Основні компоненти змісту навчання. Реалізація змісту 

освіти в сучасній школі. Навчальний предмет. Навчальний план. Навчальна програма. 

Підручники та навчальні посібники. 

Методи і засоби навчання. Поняття про методи навчання, їх класифікація. Методи 

організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Методи стимулювання і 

мотивації навчально-пізнавальної діяльності. Методи контролю і самоконтролю у 

навчанні. Проблема оптимального вибору методів навчання. Поняття засобів навчання та їх 

класифікація.  

Форми організації навчання. Поняття про форму організації навчання. 3 історії 

розвитку організаційних форм навчання. Урок – основна форма організації навчання, вимоги 

до уроку. Типи і структура уроків. Організація навчальної діяльності учнів на уроці. 

Підготовка вчителя до уроку. Самоаналіз уроку. Методика проведення навчальних екскурсій. 

Домашня самостійна робота учнів. 

Діагностика навчання. Компетентнісний підхід у вимірюванні результатів навчання. 

Поняття про контроль і діагностику навчання. Види перевірки, їх характеристика. Методи 

контролю. Форми контролю, їх характеристика. Оцінка знань, умінь, навичок. 

Процес виховання. Виховання як процес цілеспрямованого формування особистості. 

Компоненти виховного процесу: мета, завдання, зміст, методи, форми, засоби. Структура 

виховного процесу. Особливості процесу виховання. Поняття про мету виховання. Умови і 

фактори визначення мети виховання. Зародження та розвиток ідеї про всебічний і 
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гармонійний розвиток особистості. Мета сучасного національного виховання.Закономірності 

процесу виховання. Принципи виховання, їх характеристика. 

Методи і засоби виховання. Поняття про методи виховання. Класифікація методів 

виховання. Методи формування свідомості особистості. Методи організації діяльності і 

формування досвіду суспільної поведінки. Методи стимулювання поведінки і діяльності. 

Методи самовиховання. Система засобів виховання. Взаємозв'язок методів і засобів 

виховання. 

Зміст процесу виховання. Суть змісту виховання у сучасній школі. Система 

актуальних виховних завдань. Особливості соціалізації молодших школярів. 

Характеристика основних напрямів виховання: моральне, розумове, трудове, 

естетичне, фізичне. Завдання розумового виховання. Шляхи формування світогляду 

школярів. Зміст та завдання морального виховання. Шляхи морального виховання учнів у 

навчанні й позанавчальній діяльності. Суть фізичного виховання, його зміст. Основні засоби 

та методи фізичного виховання. Поняття про естетичне виховання, його основні завдання. 

Шляхи та засоби естетичного виховання. Зміст та завдання трудового виховання. Шляхи 

трудового виховання. 

Формування колективу, його вплив на виховання особистості.  Колектив як форма 

виховання. Поняття «учнівського колективу». Стадії розвитку колективу (за 

А.С.Макаренком). Педагогічне керівництво процесом формування колективу. Особливості 

саморозвитку особистості в колективі. 

Робота класного керівника. Функції класного керівника. Робота класного керівника з 

вивчення учнів. Позакласна та позашкільна робота з учнями. Робота класного керівника з 

організації та проведення позакласної виховної роботи.  

Педагогічне спілкування. Педагогічне спілкування, його функції. Структура, рівні, 

види спілкування. Стилі спілкування. Психолого-педагогічні умови ефективності 

спілкування 

Місце і роль сім'ї у вихованні. Сім'я як соціально-педагогічне середовище. 

Благополучні та неблагополучні сім'ї. Вплив атмосфери сімейного життя на процес і 

результат виховання особистості. Тенденції сучасного родинного виховання. Форми і методи 

роботи педагога з батьками учнів. Чинники ефективності взаємодії вчителя з батьками учнів. 

Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. Поняття «педагогічно занедбані 

діти». Соціально-педагогічні причини появи важковиховуваних дітей. Принципи, шляхи і 

засоби перевиховання. Напрямки та етапи виховання педагогічно занедбаних дітей. 

Теоретичні засади управління загальною середньою освітою в Україні. Органи 

державного управління освітою. Ланки системи освіти України. Принципи управління 

загальноосвітніми навчальними закладами. Функціональні обов'язки директора ЗНЗ, його 

заступників. Планування та облік роботи загальноосвітнього навчального закладу. Система 

внутрішкільного контролю. 

Методична робота в школі і атестація педагогічних працівників. Завдання та зміст 

методичної роботи. Форми методичної роботи, їх характеристика. Поняття про передовий 

педагогічний досвід. Критерії оцінки передового педагогічного досвіду. Виявлення, вивчен-

ня та впровадження передового педагогічного досвіду. Атестація педагогічних працівників. 
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2. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТА  

ДО ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

1. Поняття про педагогіку. Виникнення і розвиток педагогіки. 

2. Предмет і завдання педагогіки. Педагогічна наука і педагогічна практика.  

3. Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками.  

4. Поняття про метод дослідження.  

5. Метод педагогічного спостереження.  

6. Метод педагогічного експерименту.  

7. Метод вивчення продуктів  діяльності.  

8. Метод узагальнених незалежних характеристик.  

9. Соціологічні, соціометричні та математичні методи дослідження у педагогіці. 

10. Сутність педагогічної діяльності та функції педагога.  

11. Педагогічна майстерність вчителя та її основні елементи. 

12. Поняття «розвиток та формування особистості». Індивід, індивідуальність, особистість. 

13. Закономірності і рушійні сили розвитку особистості.  

14. Вплив спадковості та середовища на розвиток особистості. 

15. Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості. 

16. Діяльність особистості як фактор її розвитку. 

17. Проблема вікової періодизації в педагогіці. Особливості розвитку та виховання дітей 

молодшого шкільного віку.  

18. Поняття про дидактику. Історія розвитку дидактики. 

19. Предмет і завдання дидактики. 

20. Основні категорії дидактики: освіта, викладання, учіння, знання, вміння, навички. 

21. Основні тенденції сучасної освіти. 

22. Суть процесу навчання. 

23. Процес навчання як система. 

24. Ціль і завдання процесу навчання (цільовий компонент). 

25. Стимулювання і мотивування процесу навчання (стимуляційно-мотиваційний 

компонент). 

26. Зміст навчального процесу (змістовий компонент). 

27. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів (операційно-діяльнісний 

компонент). 

28. Контроль і регулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів (контрольно-

регулювальний компонент). 

29. Оцінка і самооцінка результатів навчального процесу (оцінно-результативний 

компонент). 

30. Взаємозв'язок  навчання, розвитку і виховання. 

31. Історія проблеми визначення закономірностей навчання. 

32. Класифікація закономірностей навчання. 

33. Поняття про принцип, правило навчання.  

34. Система принципів навчання.  

35. Зміст освіти, фактори, що його зумовлюють. 

36. Вимоги до формування змісту освіти.  

37. Реалізація змісту освіти у сучасній школі. Навчальний предмет. Навчальний план. 

Навчальна програма.  

38. Реалізація змісту освіти у сучасній школі. Підручники та навчальні посібники. 

39. Поняття про методи навчання, їх класифікація. 

40. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 

41. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності. 

42. Методи контролю і самоконтролю у навчанні. 

43. Проблема оптимального вибору методів навчання. 

44. Поняття засобів навчання та їх класифікація.  

45. Поняття про форму організації навчання.  
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46. 3 історії розвитку організаційних форм навчання. 

47. Урок – основна форма організації навчання, вимоги до уроку. 

48. Типи і структура уроків. 

49. Організація навчальної діяльності учнів на уроці.  

50. Підготовка вчителя до уроку. 

51. Самоаналіз уроку. 

52. Методика проведення навчальних екскурсій.  

53. Домашня самостійна робота учнів. 

54. Компетентнісний підхід у вимірюванні результатів навчання.  

55. Поняття про контроль і діагностику навчання.  

56. Види перевірки, їх характеристика.  

57. Методи контролю.  

58. Форми контролю, їх характеристика.  

59. Оцінка знань, умінь, навичок. 

60. Виховання як процес цілеспрямованого формування особистості.  

61. Компоненти виховного процесу: мета, завдання, зміст, методи, форми, засоби.  

62. Структура виховного процесу.  

63. Особливості процесу виховання.  

64. Поняття про мету виховання. Умови і фактори визначення мети виховання.  

65. Зародження та розвиток ідеї про всебічний і гармонійний розвиток особистості. 

66. Мета сучасного національного виховання. 

67. Закономірності процесу виховання. 

68. Принципи виховання, їх характеристика. 

69. Поняття про методи виховання. Класифікація методів виховання. 

70. Методи формування свідомості особистості. 

71. Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки. 

72. Методи стимулювання поведінки і діяльності. 

73. Методи самовиховання. 

74. Система засобів виховання. Взаємозв'язок методів і засобів виховання. 

75. Суть змісту виховання у сучасній школі.  

76. Система актуальних виховних завдань.  

77. Особливості соціалізації молодших школярів. 

78. Завдання розумового виховання.  

79. Шляхи формування світогляду школярів.  

80. Зміст та завдання морального виховання.  

81. Шляхи морального виховання учнів у навчанні й позанавчальній діяльності.  

82. Суть фізичного виховання, його зміст.  

83. Основні засоби та методи фізичного виховання.  

84. Поняття про естетичне виховання, його основні завдання.  

85. Шляхи та засоби естетичного виховання.  

86. Зміст та завдання трудового виховання.  

87. Шляхи трудового виховання. 

88. Колектив як форма виховання.  

89. Поняття «учнівського колективу».  

90. Стадії розвитку колективу (за А.С.Макаренком).  

91. Педагогічне керівництво процесом формування колективу.  

92. Особливості саморозвитку особистості в колективі. 

93. Функції класного керівника.  

94. Робота класного керівника з вивчення учнів.  

95. Позакласна та позашкільна робота з учнями.  

96. Педагогічне спілкування, його функції.  

97. Структура, рівні, види спілкування.  

98. Стилі спілкування.  

99. Психолого-педагогічні умови ефективності спілкування 
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100. Сім'я як соціально-педагогічне середовище.  

101. Благополучні та неблагополучні сім'ї.  

102. Вплив атмосфери сімейного життя на процес і результат виховання особистості. 

103. Тенденції сучасного родинного виховання.  

104. Форми і методи роботи педагога з батьками учнів. 

105. Чинники ефективності взаємодії вчителя з батьками учнів. 

106. Поняття «педагогічно занедбані діти».  

107. Соціально-педагогічні причини появи важковиховуваних дітей.  

108. Принципи, шляхи і засоби перевиховання.  

109. Напрямки та етапи виховання педагогічно занедбаних дітей. 

110. Органи державного управління освітою.  

111. Ланки системи освіти України.  

112. Принципи управління загальноосвітніми навчальними закладами.  

113. Функціональні обов'язки директора ЗНЗ, його заступників.  

114. Планування та облік роботи загальноосвітнього навчального закладу.  

115. Система внутрішкільного контролю. 

116. Завдання та зміст методичної роботи.  

117. Форми методичної роботи, їх характеристика. 

118. Поняття про передовий педагогічний досвід. Критерії оцінки передового педагогічного 

досвіду.  

119. Виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.  

120. Атестація педагогічних працівників. 
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Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнтів 

з додаткового вступного випробування за 

спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта»  

ступеня «магістр» 

 

 

Додаткове вступне випробування проводиться в усній формі. В 

екзаменаційних білетах пропонується 3 теоретичні питання.  

 

 

Критерії оцінювання відповідей абітурієнтів на теоретичні завдання 

 

Оцінювання знань здійснюється за двома критеріями «достатній / не 

достатній». 

 

«Достатній» (60-100 балів): абітурієнт дав правильні відповіді на 

половину і більше із запропонованих йому завдань; володіє знаннями з 

дисциплін, може вільно використовувати відповідну термінологію, 

категоріальний апарат; опанував теоретичний матеріал та виявив відповідні 

уміння і навички; продемонстрував системний характер знань із дисциплін і 

здатність до самостійного їх поповнення в ході подальшої навчальної роботи та 

професійної діяльності. 

 «Не достатній» (1-59 балів): абітурієнт дав відповідь на менше, ніж 50% 

завдань; або дав відповіді, які свідчать про необдуманість, автоматизм вибору 

правильної відповіді чи про списування правильних відповідей; або  не дав 

відповіді взагалі; абітурієнт не зовсім розуміє значення і сутність основних 

категорій, не орієнтується в програмовому матеріалі дисциплін; не дає 

конкретної відповіді на питання білету, не наводить прикладів; слабо володіє 

фаховою термінологією; демонструє безсистемність одержаних знань і 

неможливість продовжити навчання без додаткових знань з дисциплін.  
 


