


ВСТУП 

Програма вступного іспиту з педагогіки для абітурієнтів складена 

відповідно до Програми вивчення нормативної навчальної дисципліни 

«Педагогіка» освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста 

галузі знань 01 «Освіта/педагогіка» спеціальності 013 «Початкова освіта». 

Предмет вивчення навчальної дисципліни визначає багатоаспектний 

процес формування духовно багатого, свідомого, гідного громадянина, 

висококваліфікованого фахівця в галузі початкової освіти, який досконало 

володіє теорією та технологію педагогічного процесу, формами та методами 

удосконалення діяльності педагога і різних видів діяльності молодших учнів, а 

також стратегій і способів їх взаємодії. 

Зміст навчальної програми побудований за модульним принципом і 

складається з таких ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ:  

1. «Загальні основи педагогіки» (теми 1.1. – 1.4.) висвітлюють 

теоретико-методологічні основи педагогічної науки, її понятійно-

категоріальний апарат.  

2. Змістовий модуль «Теорія освіти та навчання (дидактика)» (теми 

2.1. – 2.6.) присвячений висвітленню наукових основ теорії освіти та навчання. 

У ньому розглядаються питання сутності процесу навчання, змісту освіти, форм 

організації, методів, засобів навчання, шляхів діагностики навчальних 

досягнень молодших школярів.  

3. «Теорія виховання» (теми 3.1. – 3.5.) розкриває наукові основи 

виховання, його сутність, принципи, зміст, методи, засоби та форми організації.  

4. «Школознавство» (теми 4.1. – 4.5.) аналізує систему освіти в Україні, 

шляхи її вдосконалення, розкриває наукові засади управління сучасною 

школою, вивчає історичні аспекти становлення й розвитку зарубіжної та 

вітчизняної школи і педагогіки. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми  

Абітурієнти повинні знати: 

сутність і закономірності розвитку особистості; анатомо-фізіологічні, 

психологічні та вікові особливості учнів; 

діагностику і методи вивчення рівнів вихованості молодших школярів; 

методи аналізу ефективності педагогічного управління процесом формування 

особистості школяра, теорію і методику національного виховання і навчання, 

специфіку роботи класного керівника; 

принципи, форми і методи організації навчально-виховної роботи з 

дітьми різних вікових груп; 

принципи організації різних дитячих об’єднань, учнівських колективів та 

керівництва ними; методику позакласної роботи з учнями; 

педагогічні ідеї видатних педагогів, народно-педагогічний досвід 

виховання та їх значення у подальшому розвитку наукової педагогіки та 

особливості використання в умовах сучасної практики родинно-шкільного 

виховання. 

Абітурієнти повинні вміти: 

визначити конкретні завдання навчально-виховного впливу, виходячи із 

загальної мети національного виховання, рівня вихованості дитячого 

колективу; 



володіти методами і формами організації навчально-виховного процесу, 

педагогічної діагностики та педагогічного прогнозування; 

визначити мету навчання і виховання у відповідності з рівнем 

вихованості молодших учнів, будувати навчально-виховний процес на основі 

глибокого і систематичного вивчення учнів, їх інтересів; 

володіти прийомами регулювання і корегування міжособистісних 

стосунків у дитячому колективі, формування гуманних відносини з молодшими 

школярами на рівні співпраці з урахуванням національних традицій; 

здійснювати пошук ефективних інтерактивних форм та методів роботи з 

батьками учнів, вести педагогічну пропаганду; 

сприяти самовихованню, самоосвіті, саморозвитку молодших учнів; 

вивчати, узагальнювати та використовувати передовий педагогічний 

досвід і досягнення психолого-педагогічної науки; 

досліджувати основні категоріальні ознаки педагогічних концепцій 

видатних педагогів минулого; 

конструювати перспективні лінії розвитку педагогічної науки, що 

ґрунтуються на здобутках минулого, основних ідеях концепцій видатних 

педагогів минулого; 

аналізувати і узагальнювати науково-педагогічні теорії; оцінювати 

сучасні педагогічні теорії, концепції. 

використовувати кращі надбання творчої спадщини видатних педагогів та 

народно-педагогічного досвіду при розв’язанні актуальних проблем навчально-

виховного процесу сучасної школи. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ 

1.1. Професія вчителя у суспільстві. Історичний шлях становлення 

професії вчителя. Сутність основних понять та категорій учительської професії. 

Соціальна роль, функції вчителя, вимоги до нього. Державна програма 

«Вчитель». Класики педагогіки про вимоги до вчителя. В.Сухомлинський «Сто 

порад учителеві». 

1.2. Педагогіка як наука. Педагогіка як наука і навчальний предмет. 

Предмет, джерела та завдання педагогіки. Основні педагогічні поняття і 

категорії. Система педагогічних наук (галузі педагогіки, її структура). Зв’язок 

педагогіки з іншими науками. Основні етапи розвитку педагогіки. Педагогіка як 

наука, мистецтво і практика навчання та виховання. 

1.3. Логіка та методи науково-педагогічного дослідження. Сутність і 

особливості наукових досліджень у педагогіці. Поняття про методи 

педагогічного дослідження. Класифікація методів науково-педагогічного 

дослідження. Характеристика окремих методів педагогічного дослідження. 

Логіка (етапи) психолого-педагогічного дослідження. Методи науково-

педагогічних досліджень у практиці роботи вчителя початкових класів. 

1.4. Розвиток, виховання і формування особистості. Поняття про 

розвиток і формування особистості. Біологічне та соціальне у розвитку 

особистості. Вікова періодизація. Особливості формування і розвитку 

молодшого школяра. Українська етнопедагогіка про формування й розвиток 

особистості дитини. Фактори впливу на розвиток особистості.  



 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ 

(ДИДАКТИКА) 

2.1. Предмет, завдання і категорії дидактики. Поняття про дидактику. 

Предмет дидактики. Основні поняття і категорії дидактики. Завдання дидактики 

в умовах сучасної початкової школи. Структура дидактики, зв’язок дидактики з 

іншими науками. Виникнення і розвиток дидактики. Народна дидактика. 

Дидактика – теорія освіти і навчання: суть, завдання, категорії, тенденції 

розвитку дидактики початкової ланки освіти. 

2.2. Процес навчання, його закономірності та принципи. Суть процесу 

навчання. Характерні ознаки навчального процесу. Навчальний процес як вид 

наукового пізнання. Функції, структура, суперечності процесу навчання. 

Процес, етапи, форми логічного засвоєння знань. Мотивація навчальної 

діяльності молодших школярів. Розвиток мотивів навчання у дітей 6-річного 

віку. Поняття про закономірності та принципи навчання, їх класифікація. 

Характеристика основних принципів навчання. Правила навчання. Класики 

педагогіки про принципи та правила навчання.  

2.3. Зміст освіти і навчання в початковій школі. Поняття про зміст 

освіти, його складові. Історичний характер змісту освіти. Теорії освіти. Основні 

принципи відбору змісту початкової освіти на сучасному етапі. Види освіти. 

Освітні рівні в Україні. Державний стандарт загальної середньої освіти, його 

структура, характеристика. Нормативні документи змісту початкової освіти 

(навчальні плани, програми, підручники), їх характеристика. Аналіз навчальних 

планів, програм та підручників для початкової школи. Державний стандарт 

початкової загальної освіти.  

2.4. Методи, засоби, технології навчання. Поняття про методи та засоби 

навчання, їх класифікація. Характеристика методів навчання за джерелом 

знань, рівнем пізнавальної активності учнів, логікою викладу навчального 

матеріалу. Умови оптимального вибору та поєднання методів і засобів навчання 

в початковій школі. Види (типи) навчання. Характеристика догматичного, 

пояснювально-ілюстративного, проблемного та програмованого навчання. 

Комп’ютеризація навчання. Дидактичні ігри в початковій школі. Технології 

навчання: суть, структура. Основні технології навчання (знакові моделі – 

В.Шаталов, випереджувальне навчання з коментованим управлінням – 

С.Лисенкова, диференційоване, індивідуалізоване навчання, укрупнення 

дидактичних одиниць – П.Ерднієв, поетапне формування розумових дій, 

розвивальне навчання, оптимізація навчання та ін.). Технології навчання 

молодших школярів.  

2.5. Форми організації навчання. Історія розвитку форм навчання. 

Поняття про форми організації навчання, їх класифікація. Урок як основна 

форма організації навчання: поняття, вимоги, класифікація, структура. 

Нестандартні уроки в початковій школі. Підготовка вчителя початкових класів 

до уроку. Особливості підготовки та проведення відкритого уроку. Позаурочні 

форми навчання, особливості їх проведення в початковій школі. Дидактичні 

особливості екскурсій, домашніх завдань.  

2.6. Перевірка та контроль навчально-пізнавальної діяльності 

молодших школярів. Поняття про контроль, перевірку та оцінювання знань, 



умінь і навичок учнів. Функції і педагогічні вимоги до перевірки знань. Види, 

форми та методи контролю знань. Оцінка знань, умінь і навичок. Історія 

бальної системи оцінювання. Оцінювальні судження. Критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів за 12-бальною системою. Система оцінювання 

навчальних досягнень молодших школярів. Педагоги-гуманісти про 

оцінювання знань учнів (Я.Коменський, Л.Толстой, М.Пирогов, 

В.Сухомлинський, Ш.Амонашвілі та ін.). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ 

3.1. Сутність, мета, закономірності та принципи виховання. Поняття 

про виховання, його структура, функції і рушійні сили. Особливості виховання. 

Категорія «мети виховання» в педагогіці та базові поняття і терміни, пов’язані з 

нею. Історичні аспекти визначення мети виховання. Видатні педагоги і вчені 

про мету виховання. Головна мета та завдання національної системи виховання 

в сучасній Україні. Фактори, що їх визначають. Виховний ідеал в педагогіці. 

Трактування мети виховання в сучасних нормативних документах. 

Закономірності і принципи виховання. Характеристика принципів виховання. 

Аналіз принципів виховання в сучасній теорії педагогіки та практиці 

національної школи. Народна педагогіка про суть, мету, принципи виховання. 

Кодекс цінностей сучасного українського виховання.  

3.2. Основні напрями виховання молодших школярів. Громадянське 

виховання. Зв’язок громадянського і правового виховання. Міжнародні правові 

документи про захист прав дитини (Конвенція про права дитини, Декларація 

прав дитини). Розумове виховання: суть, основні поняття, мета, завдання, зміст, 

шляхи, засоби. Роль вчителя початкових класів у формуванні світогляду 

молодших школярів. Моральне виховання: суть, основні поняття, мета, 

завдання, зміст, шляхи, засоби. Напрями морального виховання: статеве, 

патріотичне, екологічне, виховання дисциплінованості та ін. Трудове 

виховання: суть, мета, завдання, принципи, шляхи, засоби, зміст і система. 

Професійна орієнтація учнів. Зв’язок трудового і економічного виховання. 

Естетичне виховання: суть, провідні категорії, мета, завдання, принципи, зміст, 

шляхи, форми і засоби. Фізичне виховання: суть, мета, завдання, зміст, засоби, 

система. Народна педагогіка про провідні напрями виховання. 

3.3. Методи та форми виховання. Поняття про методи і прийоми 

виховання. Класифікація методів виховання, їх характеристика. Виховний 

вплив методів заохочення та покарання дітей молодшого шкільного віку. Вибір 

методів виховання. Засоби та форми виховної роботи. Класифікація форм 

виховання. Позашкільні форми виховання. Специфіка позакласної та 

позашкільної виховної роботи. Педагогічні умови використання методів і форм 

виховання. 

3.4. Виховання особистості в колективі. Поняття колективу, його 

ознаки, види. Структура дитячого колективу. Діалектика та фактори розвитку 

колективу. Шляхи формування учнівського колективу. Виховний вплив 

колективу на особистість. Взаємини у дитячому колективі, методики їх 

визначення. Вчення А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського про колектив. 

3.5. Робота класного керівника. Спільна виховна робота школи, сім’ї 

та громадськості. Класний керівник: функції, напрями і форми роботи. 



Організація роботи групи продовженого дня (ГПД) у школі. Виховання дітей у 

сім’ї. Поняття сім’ї та сімейних стосунків. Типи і функції сім’ї. Правові основи 

сімейного виховання. Сімейні традиції та обряди українського народу. 

Родинно-сімейне виховання: суть, мета, завдання, принципи, зміст, напрями, 

умови. Помилки сімейного виховання. Особливості й перспективи розвитку 

сучасної сім’ї. Форми та методи роботи класного керівника з сім’ями учнів. 

Умови ефективності взаємодії класного керівника і батьків. Шляхи підвищення 

психолого-педагогічної культури батьків. А.Макаренко та В.Сухомлинський 

про сімейне виховання. Особливості діяльності сучасних дитячих організацій в 

Україні. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ШКОЛОЗНАВСТВО 

4.1. Наукові основи управління освітою та загальноосвітніми 

навчальними закладами. Школознавство як теорія управління навчально-

виховним закладом. Принципи, система, структура управління освітою в 

Україні. Методи, функції управління. Управлінські органи в школі. Планування 

і облік роботи загальноосвітнього навчального закладу Навчально-матеріальна 

база школи.. Особливості внутрішкільного контролю у початковій школі. 

Сучасні засади внутрішкільного керівництва в загальноосвітній школі. 

Інспектування шкіл. Структура та зміст роботи шкільної інспекції. Особливості 

організації та проведення інспектування. Ліцензування та атестація ЗНЗ. 

4.2. Методична робота в школі та атестація педагогічних 

працівників. Методична робота в школі: завдання, зміст, форми. Особливості 

організації методичної роботи з учителями в гімназіях, ліцеях, 

малокомплектних школах. Атестація педагогічних працівників, особливості її 

проведення. 

4.3. Передовий педагогічний досвід та інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності. Передовий педагогічний досвід (ППД): суть, види, 

критерії оцінки, технології виявлення, вивчення і впровадження у шкільну 

практику. Інновації в освіті. Авторські школи України. 

4.4. Історія розвитку зарубіжної школи і педагогіки. Виховання, школа 

та педагогічна думка в античному світі (країни Стародавнього Сходу, Греції, 

Риму). Система виховання і шкіл Європи в епохи середньовіччя, Відродження, 

реформації. Видатні педагоги-гуманісти. Становлення наукової педагогіки: 

Я.А.Коменський, Ж.Ж.Руссо, Й.Песталоцці, Й.Гербарт, А.Дистервег, 

Ф.Фребель та ін. Педагогічна система Я.А.Коменського. Творці гуманістичних 

педагогічних систем (М.Монтессорі, Р.Штайнер, С.Френе). Сучасні тенденції 

розвитку світової педагогіки.  

4.5. Історія розвитку української школи і педагогіки. Школа та 

педагогічна думка Давньої Русі. Становлення національної системи виховання і 

педагогіки в епоху Українського Відродження. Братські школи. Острозька та 

Києво-Могилянська академії – перші виші України. Сподвижники педагогічної 

думки. Навчальна література. Особливості школи, освіти та педагогічної думки 

України у XVIII-XX ст. Українська освіта у часи влади Російської й Австро-

Угорської імперій, освітні реформи. Представники української педагогічної 

думки. Видатні українські педагоги XX століття (С.Русова, І.Огієнко, 

Г.Ващенко, А.Макаренко, В.Сухомлинський). Сучасні тенденції розвитку 



української освіти.  
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