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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з «Педагогіки» є перевірка знань і відбір 

вступників для зарахування на навчання за ступенем «бакалавр» спеціальністю 

013 «Початкова освіта» при прийомі на навчання на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» у 2019 році. 

Програма містить основні питання з педагогічних дисциплін 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 доборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 

 

Вступ до спеціальності 

 

Основи педагогічної діяльності. Виникнення і становлення педагогічної 

професії. Суть педагогічної діяльності, її специфіка та особливості. Структура 

педагогічної діяльності. Функції педагогічної діяльності. 

Вимоги до особистості вчителя. Сучасні вимоги до особистості педагога у 

відповідності до Концепції нової української школи. Педагогічне покликання і 

педагогічні здібності. Професійна компетентність учителя, її структура. 

Педагогічна майстерність учителя, її компоненти. 

Початкова школа – основне місце професійної діяльності майбутнього 

педагога. 

Школа 1 ступеня – початкова ланка в системі освіти України.  Роль 

початкової школи в національному відродженні. Завдання школи 1 ступеня у 

світлі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». 

Особливості особистості молодшого школяра, його права та обов’язки. 

Вища педагогічна освіта в Україні. Тенденції розвитку вищої освіти в 

Україні на сучасному етапі. Завдання закладів вищої освіти (ЗВО). Навчальний 

план вищого закладу педагогічної освіти. Принципи та основні форми 

організації навчального процесу у ЗВО. Форми організації контролю та оцінки 

знань і вмінь студентів. 

Самостійна і науково-дослідна робота студентів ЗВО. Наукова організація 

праці (НОП) студентів. Техніка особистої розумової праці студента. Робота з 

літературними джерелами. Науково-дослідна робота студентів як один із 

напрямів самостійної роботи. Педагогічна практика як форма самостійної 

роботи. 

Професійне самовиховання майбутніх педагогів. Професійне 

самовиховання у системі підготовки майбутнього вчителя. Умови і чинники 

професійного самовиховання студентів. Технологія професійного 

самовиховання: Самовиховання і професійний ріст учителя. 

 

Основи педагогіки 

 

Предмет і завдання педагогіки початкової школи. Основні категорії 

(поняття) педагогіки, їх визначення та суть. Структура і галузі педагогічної  

науки. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Взаємозв'язок педагогічної теорії і 

практики. Джерела педагогіки. 

Система освіти і виховання в Україні згідно із Законом «Про освіту». 

Структура загальної середньої освіти у відповідності до Закону України «Про 

загальну середню освіту».  

Загальна характеристика  методів науково-педагогічних досліджень. 

Поняття про особистість, її розвиток і виховання. Закономірності розвитку 

особистості дитини. Рушійні сили розвитку особистості дитини.  

Характеристика основних факторів, що впливають на розвиток 



особистості. 

Виховання як провідний фактор розвитку особистості. Роль спадковості і 

середовища в розвитку і формуванні особистості. Особиста активна діяльність і 

спілкування як важливі фактори, що впливають на розвиток особистості. 

Вікова періодизація в педагогіці. Вікові особливості фізичного і 

психічного розвитку особистості молодших школярів. Індивідуальні 

особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку. Явища акселерації та 

ретардації в розвитку особистості, їх причини. 

 

Дидактика 

 

Предмет і завдання дидактики. Основні компоненти процесу навчання. 

Закономірності навчання і їх характеристика. Функції навчання. Види навчання. 

Зміст освіти в школі. Державний стандарт початкової освіти (2018). 

Навчальні плани, програми, підручники для початкової школи. Етапи  /ланки/  

пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання. 

Суть і поняття мотивів. Класифікація мотивів учіння. Врахування 

індивідуальних особливостей учнів у процесі навчання. Диференціація та 

індивідуалізація навчання в початковій школі. 

Принципи і правила навчання. Класифікація принципів навчання. 

Характеристика принципів навчання у сучасній дидактиці. 

Методи і прийоми навчання. Загальна характеристика. Класифікація 

методів навчання. 

Форми організації навчання в початковій школі. Урок як основна форма 

організації навчання в школі. Типи і структура уроків. Основні вимоги до уроку 

в  початковій школі. Нестандартні уроки в початковій школі. Підготовка  

вчителя до уроку. Підготовка учнів до уроку. Домашня навчальна робота учнів. 

Особливості організації навчального процесу у відповідності до Концепції 

нової української школи. 

Сутність інтерактивного навчання. Класифікація інтерактивних методів 

навчання. Застосування інтерактивних методів навчання на уроках в початкових 

класах. Інтерактивний урок як особливий тип уроку. 

Сутність та особливості інтегрованого навчання. Переваги інтегрованого 

навчання. 

Особливості технології диференційованого навчання. 

Ігрові технології навчання й виховання. 

Особливості технологій кооперативного навчання.  

Особливості технологій колективно-групового навчання.  

Особливості технології ситуативного моделювання. 

Відповідність педагогічних технологій сучасним вимогам освіти. 

Основні  функції, форми та види контролю успішності учнів. Педагогічні 

вимоги до контролю й оцінки успішності учнів.  Особливості оцінювання знань 

за 12-бальною шкалою. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Основні групи компетентностей молодших школярів та їх характеристика. 

Особливості оцінювання в першому і другому класах.  



 

Теорія  виховання  і методика виховної роботи в початковій школі 

 

Суть процесу виховання учнів, його структура та рушійні сили. 

Самовиховання і перевиховання як педагогічні категорії.  

Мета та ідеал виховання. Завдання і складові частини виховання. 

Закономірності виховання. Принципи виховання учнів початкової школи.  

Методи виховання та їх класифікація. Засоби виховання. Форми 

організації виховного процесу. Виховна робота з учнями на уроці. 

Поняття про колектив, його ознаки та структуру. 

Зміст, мета і завдання розумового виховання в початковій школі. 

Формування основ наукового і національного світогляду молодших школярів.  

Моральне виховання учнів початкової школи.  

Суть, мета і завдання громадянського виховання учнів початкової школи.  

Завдання і зміст трудового виховання у початковій школі.  

Екологічне виховання молодших школярів. 

Значення і завдання естетичного виховання учнів  початкової школи.  

Зміст, засоби та організаційні форми фізичного виховання учнів 

початкової школи.  

Поняття про позашкільне виховання, його завдання. Перебудова змісту і 

форми позаурочної і позашкільної виховної роботи на засадах народної 

педагогіки. 

Особливості організації виховної роботи в початковій школі. 

Суть технологічного підходу у вихованні. Поняття про технологію 

виховання. 

Завдання технологій виховання. Поняття комплексності у вихованні. 

Методика колективного творчого виховання (за І.Івановим). Колективна 

творча справа. 

Діагностика і вимірювання вихованості. Критерії вихованості особистості 

школяра. Діагностика виховного процесу. Самодіагностика вихованості 

особистості. Критерії ефективності виховної роботи. 

Педагогічна освіта батьків. Методи роботи з батьками. Особливості 

організації спільної діяльності батьків і дітей. 

Форми організації виховної роботи, їх класифікація та характеристика. 

Вимоги до організації виховної роботи з школярами. 

Виховна робота у групі продовженого дня. 

Завдання і функції класного керівника. Планування роботи класного 

керівника. 

Методика організації виховних заходів класним керівником. Методика 

організації індивідуальної виховної роботи. Методика проведення ділової гри. 

Організація і методика самовиховання. Методика аналізу виховного 

заходу. 

 

 

 



Основи педагогічної майстерності 

Поняття про педагогічну майстерність та шляхи її формування. 

Гуманістична спрямованість особистості сучасного вчителя. Професійна 

компетентність та критерії її визначення. Професійно-педагогічні уміння і 

навички вчителя початкової школи. Основні психолого-педагогічні здібності 

вчителя. 

Критерії та рівні педагогічної майстерності. 

Система самовиховання вчителя. Основні етапи самовиховання вчителя. 

Порівняльна характеристика діяльності педагога-майстра і педагога-

початківця. 

Педагогічний такт учителя. Рівні педагогічного такту. Педагогічний такт і 

педагогічна тактика. 

Педагогічна ситуація. Види педагогічних  ситуацій. Педагогічні задачі та 

способи їх вирішення. 

Педагогічні конфлікти. Причини їх виникнення. Правила поведінки 

вчителя у конфліктних педагогічних ситуаціях. 

Педагогічне спілкування. Структура педагогічного спілкування. 

Психолого-педагогічна характеристика стилю педагогічного спілкування. Стилі 

спілкування  вчителів початкових класів. Авторитарний стиль педагогічного 

спілкування. Ліберальний стиль педагогічного спілкування. Демократичний 

стиль педагогічного спілкування. 

Моделі педагогічного спілкування. Характеристика моделей спілкування 

«Монблан», «Китайська стіна», «Робот», «Товариш»,  «Локатор», «Глухар», «Я 

сам», «Гамлет». 

Суть авторитету вчителя початкової  школи. Структура педагогічного 

авторитету.  Критерії та рівні педагогічного авторитету. Імідж учителя. 

Педагогічна техніка як форма організації поведінки вчителя початкової 

школи. 

Поняття «педагогічна техніка» і її складники.  

Спільне  в театральній і педагогічній майстерності. Відмінне в 

театральній і педагогічній майстерності. Значення театральної педагогіки у 

формуванні педагогічної майстерності вчителя початкової школи. 

Увага і спостережливість учителя  початкової школи.  Роль педагогічної 

уваги вчителя в організації педагогічного процесу в початковій  школі. 

Роль педагогічної  уяви вчителя в організації педагогічного процесу в 

початковій школі.  Уява вчителя.  Роль педагогічної уяви вчителя в організації 

педагогічного процесу в початковій школі. 

Основи техніки мовлення.  Дихання.  Голос.  Дикція. Культура мовлення 

вчителя. 

Основи мімічної і пантомімічної виразності. 

Поняття про педагогічну творчість учителя в навчально-виховному 

процесі. Складники та рівні педагогічної творчості вчителя початкової школи. 

Форми  і зміст методичної роботи в школі.  

Педагогічний досвід та його види. Проблеми вивчення, узагальнення і 



впровадження в практику передового педагогічного досвіду. Форми  і зміст 

методичної роботи в школі.  
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