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Пояснювальна записка 

Програму фахового вступного випробування складено  відповідно до 

освітньо-професійного програми підготовки Початкова освіта (для першого 

рівня вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта). Метою фахового 

вступного випробування є виявлення рівня  теоретичної  підготовки 

вступників  до навчання  за спеціальністю 013 Початкова освіта  на першому 

рівні вищої освіти:  володіння основними  педагогічними  та дидактичними 

категоріями і поняттями, знання сучасних  підходів  до організації освітнього 

процесу в початковій школі, концепції Нової української школи. Відповідно 

до  мети,  програма фахового  вступного  випробування   містить розділи 

педагогіки (історія педагогіки, загальної педагогіки, дидактики, теорії і 

методики виховання). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ  

Зміст програми з дисципліни «Педагогіка» 

Педагогіка як наука. Методологічні основи педагогіки. Поняття про 

педагогіку. Понятійний апарат педагогіки.  Виникнення і розвиток педагогіки. 

Предмет і завдання педагогіки. Педагогічна наука і педагогічна практика. 

Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками.  

Методи науково-педагогічних дослідженнь.  Поняття про метод 

дослідження. Методологічні принципи дослідження. Організація наукового 

дослідження. Структура теоретичного дослідження. Теоретичні та емперічні 

методи науково-педагогічного дослідження.  

Розвиток, виховання та формування  особистості.  Поняття «розвиток 

та формування  особистості». Джерело, умови, чинники, їх  взаємозв’язок. 

Індивід, індивідуальність, особистість. Загальні та вікові закономірності, 

особливості індивідуального розвитку особистості. Вікові періоди розвитку 

особистості. Індивідуальні особливості учнів. Роль спадковості та її вплив на 

розвиток особистості вихованця. Вплив середовища, діяльності, активності та 

спілкування на розвиток і формування особистості.     

Становлення особистості в процесі соціалізації. Вплив виховання і 

навчання на розвиток і формування особистості вихованця. Теорії розвитку 

особистості (біогенетичні теорії розвитку, соціогенетичні теорії розвитку, 

теорії взаємодії факторів розвитку особистості, персоналістичні теорії 

розвитку). Показники анатомо-фізіологічного та психічного  розвитку дітей 

молодшого шкільного віку. 

      Народна педагогіка. Поняття «етнопедагогіка», «народна дидактика»  їх 

мета, завдання та значення для розвитку сучасної педагогічної науки. 

Принципи вихловання, принципи народної дидактики. Історія розвитку   

Науковий підхід у визначенні  змісту  освіти. Наукові основи змісту 

освіти. Принципи формування змісту та обсягу освіти. Державний стандарт 

початкової освіти: принцип побудови, освітні лінії. Типові освітні програми І 

і ІІ циклів початкової освіти. Принципи побудови. Вимоги до змісту освіти  

Нової української школи.  Зміни до  навчальних  програм початкової школи в 

умовах Нової української школи.   

Поняття «метод» та «прийом» навчання. Функції методів навчання.  

Прийом як складова частина методу та  самостійна дидактична категорія. 

 Класифікації  методів: за джерелом знань, за характером пізнавальної 

діяльності учня, за дидактичною метою. Вибір методів навчання. Проблемне 

навчання:функції,  методичні прийоми. 



     Засоби та форми організації навчання. Сутність і класифікація засобів 

навчання. Основні форми організації навчання. Урок як основна форма 

організації навчання в закладі загагльної середної освіти.  Вимоги до 

сучасного уроку.  Типи  уроків. Структура уроку в залежності від його мети. 

Підготовка вчителя до уроку та її основні етапи. 

           Поняття про дидактичну гру. Типи дидактичних ігор, структура. 

Організація дидактичної гри.   Особливості підготовки і проведення 

інтегрованих та нетрадиційних уроків у початковій школі.  

Місце екскурсій в освітньом процесі. Класифікація екскурсій. 

Організація та проведення екскурсій.  

Види домашньої  навчальної роботи  учнів початкових класів Нової 

української школи. 

 Організація факультативних занять. Види факультативів. 

Оцінювання навчальних досягнень  учнів початкових класів. Методика 

оцінювання навчальних досянень учнів 1, 2, 3, 4 класів  Нової української 

школи. Види контролю. 

Організація  освітного процесу в  Новій українській школі. 

Компететнтінсий підхід в  освітньому процесі початкової школи. Ключові 

компететності учнів початкової школи. Ігровий та діяльнісний підходи.  Ігри з 

LEGO, як метод навчання в початковій школі. Педагогіка партнерства. 

Організація освітнього простору в початкових класах НУШ: види  осередків, 

вимоги до меблів. 

 Теорія виховання. Сутність процесу виховання. Структурні компоненти 

процесу виховання та його мета. Суб’єкти процесу виховання. Показники 

ефективності процесу виховання. Принципи виховання.  Класифікація методів 

виховання:  методи формування свідомості, метои організації діяльності і 

формування досвіду суспільної поведінки, методи симулювання поведінки і 

діяльності. Критерії ефективності. Зміст виховання. Структурні компоненти 

особистості. Основні напрями виховання.   

Розумове виховання. Поняття «розумовий розвиток», «розумове 

виховання».Завдання,зміст засоби  розумового виховання. Формування 

світогляду. Сутність світогляду та його види.  Шляхи та умови формування 

світогляду. Педагогічні вимоги до вчителя. 

Моральне вивховання. Поняття «моральний розвиток», «моральне 

виховання». Моральна свідомість, моральні якості, моральна поведінка. 

Завдання, зміст,  шляхи методи морального виховання. 

Естетичне виховання. Поняття «естетичний розвиток»,  «естетичне 

виховання». Методологічні основи естетичного виховання. Мета, 



завдання,шляхи і засоби естетичного виховання. Приципи естетичного 

виховання. 

Фізичне вихованя. Поняття «фізичний розвиток», «фізичне 

виховання».Мета,завдання,зміст, засоби фізичного виховання. Поняття про 

режим дня.  

Трудове виховання. Поняття «трудовий розвиток», «трудове 

виховання». Мета, завдання, шляхи і засоби  трудового виховання. 

Розвиток особистості в колективі. Поняття про колектив і процес його 

формування. Види дитячого колективу: первинний і загальний, постійний і 

тимчасовий, одновіковий і різновіковий. Виховання в колективі і через 

колектив.Приницпи паралельної дії. Система перспеткивних ліній. Традициії. 

Стадії розвитку колективу (за А.С.Макаренком). Закони життя колективу. 

Педагогічне керівництво процесом формування колективу. Особливості 

саморозвитку особистості в колективі. 

Організаційні форми виховної роботи. Принципи позашкільної освіти 

та виховання. Головні напрямки позашкільної освіти та виховання. 

Позашкільні заклади: палаци та будинки дитячої творчості, дитячо-юнацькі 

центри міжнародного співробітництва, дитячі театри, центри науково-

технічної творчості, школи образотворчого мистецтва, центри юних техніків, 

дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячі бібліотеки. Формальні та 

неформальні групи. Характеристика дитячих громадських організацій 

("Пласт","Січ" та ін.). 

Сімейне виховання. Напрями  і завдання сімейного  виховання. Функції і 

види  взаємин у сім’ї. Типи сімей. Форми і методи роботи вчителя з батьками 

учнів.  Чинники ефективності взаємодії вчителя з батьками учнів. Партнерська 

співпраця школи з батьками. Роль батьків  в освітньому процесі НУШ. 

    Зміст професійної діяльності та структура  педагогічної 

майстерності  вчителя початкових класів. Складові професійної 

компетеності вчителя початкових класів. Сутність педагогічної діяльності: 

види, специфіка. Структура педагогічної діяльності. Функції учителя. 

Педагогічна культура та складові педагогічної майстерності  вчителя. 

Психолого-педагогічні особливості діяльності вчителя початкової школи. 

Стилі педагогічного спілкування та керівництва. Особистісні якості учителя 

Нової української школи. 

Система освіти України. Поняття «система освіти».  Структура системи 

освіти України, освітні рівні, освітньо-кваліфікаційні рівні.  Принципи 

побудови.Типи закладів освіти. Нова українська школа: принципи, завдання, 

підходи до організації навчання.  



Система державного управління освітою. Структури управління  

системою освіти. Принципи управління освітрю. Державні законодавчі акти  в 

ситемі освіти. Реформування загальної середньої освіти. 

Управління закладом загальної середньої освіти.  Структура керівництва 

ЗЗСО. Сутність поняття планування освітнього процесу. Види навчальних 

планів та їх структура ( базовий, типовий і робочий навчальні плани). Види 

планування їх характеристика. Особливості календарно-тематичного та 

поурочного планування. Створення позитивного іміджу ЗЗСО.  

Внутрішня система забезпечення якості освіти.Моніторинг якості 

освітнього процесу у початковій школі. Сутність моніторингу освітнього 

процесу: мета, предмет, об’єкт, принципи, етапи, базові поняття. Показники 

якісты початкової освіти. Особливості оцінювання в НУШ. Особливості 

проведення ДПА в початковій школі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зміст програми з дисципліни  

«Психологія (загальна, вікова) 

Предмет психології. Основні галузі психологічних знань. Класифікація 

галузей психології, структура сучасної психологічної науки. Поняття про 

загальну психологію. Зв'язок психології з іншими науками.   

 Методи дослідження в сучасній психології. Основні методи 

дослідження в психології. Спостереження, його різновиди. Вимоги до 

наукового спостереження. Експеримент. Види експерименту, їх 

характеристика.  Методи психології: тест, опитування, аналіз продуктів 

діяльності. Особливості, позитивні і негативні сторони додаткових методів 

психології. 

     Відчуття. Поняття про відчуття. Їх роль у житті та діяльності людини. 

Рефлекторна п відчуттів, рецептори та аналізатори. Класифікації та різновиди 

відчуттів. Характер відчуттів: якість, інтенсивність, тривалість відчуттів. 

Основні властивості віку. Сенсибілізація. Синестезія. Адаптація відчуттів та її 

види.  

    Сприймання. Поняття про сприймання. Властивості сприймань: 

предметність, цілісність,  структурність, константність, осмисленість. 

Аперцепція. Класифікація сприймань. Сприймання простору, руху, часу. 

     Мислення. Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності 

людини. Особливості процесу мислення. Мислительні операції: аналіз, синтез, 

порівняння, абстрагування, узагальнення, класифікація, систематизація. 

Форми мислення. Поняття, його види та основні характеристики. Судження та 

умовивід як форми мислення їх різновиди. Міркування. Основні види 

мислення: наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне. Індивідуальні 

особливості мислення. 

    Пам'ять. Поняття про пам'ять. Теорії пам'яті. Різновиди пам'яті. 

Характеристика основних процесів пам'яті. Запам'ятовування та його 

різновиди. Відтворення та його різновиди, забування та його причини. Типи 

пам'яті та її індивідуальні особливості. 

       Уява. Поняття про уяву. Уява як специфічний вид діяльності. Уява і 

особистість. Фізіологічне підґрунтя уяви. Процес створення образів уяви. 

Аглютинація. Гіперболізація. Наголошування. Типізація. Різновиди уяви. 

Мимовільна та довільна уява. Творча і репродуктивна уяви. Художня, технічна 

та наукова уява. Мрія як особлива форма уяви. 

 

Темперамент. Поняття про темперамент. Історія уявлень про 

темперамент. Фізіологічна основа темпераменту. Типи вищої нервової 



діяльності і темперамент. Типи темпераменту та їх психологічна 

характеристика. Сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік. Основні 

властивості темпераменту: сензитивність, реактивність, пластичність, 

ригідність, резистентність, екстравертованість та інтровертованість. Роль 

темпераменту в діяльності людини. 

    Здібності. Поняття про здібності. Якісна і кількісна характеристика 

здібностей. Структура здібностей. Різновиди здібностей. Загальні і спеціальні 

здібності. Здібності і типи людей. Природні передумови формування 

здібностей. Індивідуальні відмінності у здібностях. 

   Характер. Поняття про характер. Вчення про характер в історії психології. 

Природні та соціальні передумови формування характеру. Структура 

характеру. Зв'язок рис характеру. Акцентуації характеру. Формування 

характеру. Характер і обставини. Вчинок і формування характеру. Характер і 

темперамент. 
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