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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з «Комплексного іспиту з педагогіки» є 

перевірка знань і відбір вступників для зарахування на навчання за ступенем 

доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні, науки при прийомі 

на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня/ступеня 

спеціаліста/магістра до ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» у 2019 році. 

Програма містить основні питання «Комплексного іспиту з педагогіки» та 

перелік рекомендованої літератури.  

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, 

на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 



ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

Нормативні документи про освіту 

1.Концепція національного виховання та її значення для організації та прове-

дення виховної роботи з учнівською молоддю. 

2.Закон України «Про освіту», його значення для школи і педагогічних праців-

ників. 

3.Державна національна програма «Освіта (Україна XXI ст.)», її головні ідеї та 

роль в освітній політиці української держави. 

4.Основні принципи побудови освіти в Україні. 

5.Структура системи освіти в Україні. 

6.Гуманітаризація і гуманізація педагогічного процесу в школі. 

7.Закон України «Про загальну середню освіту», його значення. 

 

Загальні основи педагогіки 

1.Предмет і завдання педагогіки. Її взаємозв’язок з іншими науками. 

2.Основні категорії педагогіки, їх коротка характеристика. 

3.Характеристика структури і галузей педагогічної науки. 

4.Характеристика методів науково-педагогічного дослідження 

5.Характеристика основних понять теми «Розвиток, виховання і формування 

особистості». 

6.Основні закономірності розвитку дитини. 

7.Соціальна суть особистості. Основні чинники її формування. 

8.Роль спадковості і середовища в формуванні особистості. 

9.Поняття про формування особистості. Роль виховання в цьому процесі. 

10.Фактори, які вливають на формування особистості. 

11.Вікова періодизація дітей та юнацтва в педагогіці. 

 

Теорія виховання 

1.Виховання як процес цілеспрямованого формування особистості. Мета вихо-

вання. 

2.Система виховної роботи в школі, її орієнтовний зміст. 

3.Закономірності виховання, їх коротка характеристика. 

4.Принципи виховання, їх коротка характеристика. 

5.Характеристика принципів виховання учнівської молоді. 

6.Поняття про методи виховання, різноманітні підходи до їх класифікації. 

7.Методи формування свідомості особистості, їх характеристика. 

8.Методи організації діяльності і формування досвіду громадської поведінки, їх 

характеристика. 



9.Методи стимулювання діяльності і поведінки, їх характеристика. 

10.Проблема колективу в працях А.Макаренка та В.Сухомлинського. Ознаки 

колективу, його структура, стадії розвитку. 

11.Динаміка і стадії розвитку колективу. Система перспективних ліній. Тради-

ції колективу. 

12.Поняття про науковий світогляд, його основні риси, шляхи формування. 

13.Розумове виховання. Його завдання і зміст. Знання, уміння та навички осно-

ва розумового виховання. 

14.Етика як основа морального виховання. Завдання, зміст і форми морального 

виховання в школі. 

15.Роль статевого виховання в моральному вихованні особистості. 

16.Система трудового виховання в школі. Основні види трудової діяльності уч-

нів. Профорієнтація в школі, її характеристика. 

17.Економічне виховання учнів, його роль у підготовці школярів до трудової 

діяльності. Форми економічного виховання в школі. 

18.Естетика як основа естетичного виховання в школі. Його джерела і завдання. 

Позакласна робота з естетичного виховання. 

19.Зміст і форми фізичного виховання учнів у школі. 

20.Завдання, зміст і форми правового виховання в школі. 

21.Завдання, зміст і форми екологічного виховання учнівської молоді. 

22.Класний керівник, його функції та форми виховної роботи. Планування й 

облік виховної діяльності класного керівника. 

23.Зміст і форми позакласної виховної роботи з учнями. 

24.Зміст і форми позашкільної виховної роботи з учнями. 

25.Спільна виховна робота школи, сім'ї та громадськості у світлі Концепції на-

ціонального виховання. 

 

Проблеми виховання в історії педагогіки 

1. Предмет, завдання, зміст курсу “Історія педагогіки” як науки і навчальної ди-

сципліни. 

2. Афінська система виховання. 

3. Спартанська система виховання. 

4. Я.А Коменський – основоположник педагогіки нового часу. 

5. Розвиток виховання школи в країнах Західної Європи в другій половині ХХ 

ст. 

6. Зміст, методика виховного процесу в школах Київської Русі. 

7. Виховання і школа на українських землях у другій половині ХІІІ – ХVІ ст. 

8. Школи в Запорізькій Січі: Особливості функціонування, мета, завдання, зміст 

навчання й виховання. 



9. Ідея природовідповідності та народності виховання в педагогічній спадщині 

Г.Сковороди. 

10. Ідея народності виховання як основа педагогічної концепції 

К.Д.Ушинського /“Про народність у громадському вихованні”/. 

11. Виховна діяльність українських молодіжних товариств у Галичині на-

прикінці ХІХ – поч. ХХ ст. 

12. Роль професійних учительських товариств у розвитку національного 

виховання в краї на початку ХХ ст. 

13. Внесок духовенства у розвиток національного виховання в Галичині. 

14. Сутність концепції національного виховання С.Ф.Русової. 

15. Виховний ідеал Г Ващенка та його принципи /“Виховний ідеал”/. 

16. Сутність і основні положення національної освітньо-виховної системи 

Г.Ващенка. 

17. Ідея національного виховання в українській думці міжвоєнної доби. 

18. Значення Першого українського педагогічного конгресу для розвитку 

теорії національного виховання. 

19. Народна педагогіка про трудове виховання. 

20. Народна педагогіка про моральне виховання. 

21. Народна педагогіка про сімейне виховання. 

22. Особливості та проблеми становлення і розвитку національної системи 

виховання в незалежній Україні. 

 

Методика виховної роботи 

1.Мета процесу виховання. 

2. Основні напрями діяльності класного керівника. 

3. Основні складові роботи класного керівника щодо реалізації мети виховного 

процесу. 

4. Методи виховання у роботі класного керівника. 

5. Вимоги до класного керівника. 

6. Права та обов’язки класного керівника. 

7. Проектування виховного процесу. 

8. Планування роботи класного керівника. Орієнтовні вимоги до плану вихов-

ної роботи. 

9. Вивчення класним керівником особливості учня та учнівського колективу. 

10. Методи діагностики вихованості учня. 

11. Методика реалізації індивідуального підходу у виховному процесі. 

12. Виховне середовище та його види. 

13. Поняття про обдарованість дітей, види обдарованості. 

14. Проблеми роботи з обдарованими дітьми на сучасному етапі. 



15. Поняття про важковиховуваність дітей та підлітків, типи важковиховуваних 

дітей та основні причини девіантної поведінки неповнолітніх. 

16. Профілактика та корекція важковиховуваності. 

17. Методика підготовки та проведення виховних заходів (година класного ке-

рівника, бесіда, диспут). 

18. Значення КТС у формуванні особистості учня. 

19. Технологія підготовки КТС. 

20. Методи, етапи організації учнівського самоврядування та його взаємодія з 

педагогічним колективом. 

21. Особливості роботи з дітьми в літніх оздоровчих закладах. 
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