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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Згідно з Правилами прийому до Хортицької національної академії у 2019 

році, освітньо-професійною другого освітнього рівня (магістерський) 

спеціальності 013 Початкова освіта додаткове вступне випробування із 

загальної педагогіки  проводиться при вступі для здобуття ступеня магістра на 

базі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра (спеціаліста) з метою 

встановлення фактичного рівня компетентностей майбутніх фахівців, перевірки 

здатності вступника до опанування навчальної програми на основі здобутих 

раніше компетентностей. 

Додаткове вступне випробування із загальної педагогіки  проводиться у 

формі усного екзамену. В ході додаткового випробовування абітурієнти мають 

відповісти на 3 запитання, які представляють теоретичну та практичну складові 

дисципліни «Педагогіка». 

Курс педагогіки складається з чотирьох модулів: І модуль – «Загальні 

основи педагогіки», у якому розглядаються предмет педагогіки, категорії та 

методи науково-педагогічних досліджень, система педагогічних наук, зв'язок 

педагогіки з іншими науками; ІІ модуль – «Дидактика» (теорія освіти та 

навчання) розглядає предмет, категорії, завдання дидактики, зміст, принципи, 

методи, форми та технології організації навчання; ІІІ модуль – «Теорія 

виховання» знайомить студентів з сутністю процесу виховання, його 

закономірностями, змістом, проблемами взаємодії особистості та колективу, 

основами самовиховання; IV модуль – «Школознавство» розглядає структуру 

системи освіти, нові типи навчальних закладів; види, форми, методи 

методичної роботи в школі; вивчення і поширення передового педагогічного 

досвіду. 

При підготовці практичних завдань абітурієнт повинен продемонструвати 

здатність до використання законів та закономірностей навчання і виховання 

дітей із тяжкими порушеннями мовлення; організації власної діяльності у 

різних навчально-виховних закладах; визначення мети та завдання навчання; 

побудови спілкування у процесі навчання; володіння методикою та технікою 

організації уроків; використання технологій та активних методів навчання; 

побудови уроків з урахуванням їх різних типів; організації самостійної 

навчальної роботи учнів; використання методів мотивації та стимулювання 

навчання учнів; оцінювання знання учнів за умов різної організації навчання; 

визначення мети виховної роботи у сучасній школі; застосовування методів 

педагогічного впливу на формування та становлення особистості учнів; 

планування роботи в школі; використання сучасних технологій організації і 

проведення методичної роботи в школі.  

Додаткове вступне випробування із загальної педагогіки має 

кваліфікаційний характер, що оцінюється «склав»/«не склав». У випадку, 

якщо абітурієнт не склав додаткове вступне випробування, він втрачає право 

брати участь у конкурсному відборі за цією спеціальністю. 
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РОЗДІЛ І. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ 

Тема 1. Предмет і завдання педагогіки. 

Педагогіка як наука, її становлення та розвиток. Поняття «педагогіка». 

Основні етапи становлення: донауковий, концептуальний, системний. Стадії 

розвитку педагогіки: народна педагогіка, духовна педагогіка, світська 

педагогіка. 

Предмет педагогіки. Різні підходи до його визначення. 

Основні категорії педагогіки. 

Джерела розвитку педагогіки. 

Основні проблеми, що розробляє педагогіка. 

Функції педагогічної науки: теоретична (дослідження законів, 

закономірностей педагогічних явищ і процесів, обґрунтування змісту, 

принципів, методів і форм навчання і виховання), теоретично-прикладна 

(вивчення педагогічного досвіду і створення на його базі педагогічної теорії, 

експериментальне дослідження педагогічної діяльності, вироблення 

педагогічної технології). 

Структура педагогічної науки, її галузі. 

Зв’язок педагогіки з іншими науками. 

Завдання педагогіки на сучасному етапі. 

Напрями, течії зарубіжної педагогіки. 

Тема 2. Логіка і методика педагогічних досліджень. 

Сутність і особливості наукових досліджень у педагогіці. 

Методологія педагогіки. 

Характеристика методів науково-педагогічного дослідження: емпіричні 

(педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, педагогічне 

опитування, вивчення шкільної документації та учнівських робіт, рейтингу, 

узагальнення незалежних характеристик, психолого-педагогічного тестування, 

аналізу результатів діяльності учня, соціометрії); теоретичні (аналіз, синтез, 

індукція та дедукція, порівняння, класифікація, узагальнення, абстрагування, 

конкретизація, моделювання); математичні та статистичні методи 

(реєстрування, ранжування, моделювання, вимірювання). 

Етапи педагогічного дослідження: визначення проблеми дослідження; 

вивчення поставлених наукових фактів, положень, висновків; вивчення 

шкільної практики; формулювання гіпотези; здійснення експериментальної 

роботи; вивчення передового досвіду; зіставлення експериментальних даних з 

масовою практикою; узагальнення результатів дослідження, формулювання 

наукових висновків; оформлення результатів дослідження, впровадження їх у 

життя. 

Тема 3. Розвиток, виховання і формування особистості. 

Поняття розвитку і формування особистості. 

Напрями розвитку людини: анатомо-фізіологічний, психічний, соціальний. 
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Види розвитку і формування особистості: стихійний, цілеспрямований, 

саморозвиток і самоформування. 

Основні фактори розвитку і формування особистості: біологічний, 

соціальний, виховання, активна діяльність особистості. 

Закономірності та рушійні сили розвитку особистості. 

Тема 4. Вікові особливості психічного та фізичного розвитку 

особистості.  

Вікові періоди розвитку особистості. Різноманітні підходи до визначення 

вікової періодизації. 

Перші стадії раннього дитинства. 

Ранній дитячий вік. 

Перед дошкільний вік. 

Дошкільний вік. 

Молодший шкільний вік. 

Підлітковий вік. 

Юнацький вік. 

Індивідуальні особливості учнів. 

Тема 5. Мета та завдання національного виховання. 

Поняття мети виховання. Фактори, які впливають на визначення мети 

виховання. 

Проблема мети виховання у працях видатних педагогів: М.Пирогова, 

Г.Ващенка, К.Д.Ушинського, А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського. 

Сучасне звучання головної мети виховання. Мета виховання у контексті 

державних документів про освіту і виховання. 

Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості. Завдання 

розумового, морального, естетичного, трудового, фізичного виховання. 

Зарубіжна педагогіка про мету виховання (неопозитивізму, прагматизму, 

екзистенціалізму, гуманістична). 

Тема 6. Цілісний педагогічний процес. 

Сутність і динаміка розвитку педагогічного процесу. 

Основні компоненти педагогічного процесу. 

Закономірності і принципи педагогічного процесу. 

Технологія педагогічного процесу. 

Основні напрями вдосконалення педагогічного процесу: гуманізація і 

демократизація, забезпечення суб’єктивності виховання, урахування 

закономірностей і принципів педагогічного процесу; інтеграція науки, освіти і 

практики; підвищення науково-теоретичного рівня і зміцнення практичної 

спрямованості; оптимізація; інтенсифікація; вдосконалення підготовки 

вихователів та їх педагогічної майстерності; використання сучасних технологій 

і методів навчання і виховання; технічне переобладнання педагогічного 

процесу. 
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ДИДАКТИКА 

 

Тема 1. Дидактика як наука. 

Головні поняття і категорії дидактики.  Сучасні  погляди на предмет 

дидактики. 

Дидактична система.  Зв'язок дидактики з іншими науками.  Функції 

дидактики. 

Дидактичні дослідження. Методи емпіричного і теоретичного 

дослідження у дидактиці. 

Тема 2. Процес навчання. 

Загальна характеристика процесу навчання. Процес навчання як система. 

Структура процесу навчання. Дидактична одиниця процесу навчання. Учіння - 

діяльність учня. Викладання (научування) - діяльність учителя. Формування 

мотивів навчання.   Опосередкованість процесу навчання рівнями засвоєння 

знань. 

Тема 3. Закони, принципи і правила навчання. 

Поняття про закони, принципи і правила навчання. Номенклатура 

принципів навчання та їх реалізація. Поняття про принципи навчання, їх 

система. 

Тема 4. Зміст освіти і навчання. 

Сутність змісту освіти. Фактори, що впливають на розробку змісту освіти: 

система потреб, соціальні та наукові досягнення, можливості школяра, 

державна стратегія розвитку загальної середньої освіти, суб'єктивний фактор. 

Компоненти змісту освіти: пізнавальний досвід, практичний досвід, досвід 

творчої діяльності, досвід емоційного ставлення до навколишньої дійсності.  

Вимоги до змісту освіти.  

Концепції освіти: формальної освіти, матеріальної освіти, комплексної 

освіти. 

Види освіти, їх взаємозв’язок. Рівні освіти: початкова загальна середня 

освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта, 

професійно-технічна освіта, базова вища освіта, повна вища освіта. 

Принципи реформування змісту освіти: гуманітаризація, диференціація, 

інтеграція. 

Предметний підхід до побудови змісту освіти.  

Структура шкільного змісту освіти.  

Державні стандарти загальноосвітньої підготовки учнів.  

Нормативні документи змісту освіти та їх характеристика. Навчальні 

плани, їх структура. Навчальні програми, способи та структура їх побудови. 

Вимоги до них.  Навчальні підручники, їх функції, види, структура, вимоги до 

них. Навчальні посібники, їх значення. 

Тема 5. Методи і засоби навчання. 

Поняття про методи, прийоми навчання, їх функції та структуру.  

Різноманітні підходи до класифікації методів навчання. 
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Характеристика основних методів навчання. Методи організації та 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності (словесні, наочні, практичні; інші 

методи навчально-пізнавальної діяльності). Методи стимулювання навчальної 

діяльності учнів. Методи контролю і самоконтролю у навчанні. Класифікація 

засобів навчання. Вибір методів і засобів навчання вчителем. 

Тема 6. Форми організації навчання. 

Поняття про форми навчання, їх особливості. Історія розвитку форм 

навчання. 

Урок як основна форма організації навчання, його особливості. Сучасні 

вимоги до уроку: дидактичні, організаційні, психологічні, етичні, гігієнічні. 

Різноманітні підходи до класифікації уроків. Типологія і структура уроків. 

Характеристика структурних елементів таких типів уроків: уроку засвоєння 

нових знань, уроку формування вмінь та навичок, уроку застосування знань, 

умінь та навичок, уроку узагальнення та систематизації знань, уроку перевірки, 

оцінювання та корекції знань, умінь і навичок, комбінованого уроку. 

Види навчальної роботи: фронтальна, групова, парна та індивідуальна.  

Нестандартні уроки та їх значення.  

Підготовка вчителя до уроку: попередня і безпосередня.  Аналіз уроку. 

Умови ефективності сучасного уроку. 

Позаурочні форми навчання: семінарське заняття, практикум, 

факультативні заняття, екскурсії, предметні гуртки, домашня навчальна робота 

учнів, консультації. 

Специфіка організації самостійної роботи у ГПД. Етапи самопідготовки. 

Урок у початковій малокомплектній школі. Особливості планування та 

організації уроків у початковій мало комплектній школі. 

Тема 7. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів. 

Поняття про контроль успішності учнів. Елементи контролю: перевірка, 

оцінка, облік. Завдання контролю. Функції, види, методи і форми контролю. 

Вимоги до контролю за навчально-пізнавальною діяльністю учнів.  

Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.  

Показники оцінювання знань. Рівні навчальних досягнень учнів: 

початковий, середній, достатній, високий. Критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів за 12-бальною шкалою. 

Шляхи попередження і подолання неуспішності: додаткові заняття з 

невстигаючими учнями, диференційоване навчання, належна підготовка 

вчителя, класи вирівнювання.  

Зарубіжна практика контролю успішності учнів.     

 

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ 

 

Тема 1. Суть та значення процесу виховання.  

Процес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні сили. Об'єктивні 

і суб'єктивні чинники, які впливають на процес виховання. Структура процесу 
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виховання особистості: свідомість особистості емоційно-почуттєва сфера, 

навички та звички поведінки. Внутрішні та зовнішні суперечності. Етапи 

процесу виховання. Управління процесом виховання. Функції процесу 

виховання: виховання, самовиховання і перевиховання. Результати процесу 

виховання. Рівні вихованості учнів. Основні показники рівня вихованості 

школяра. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання. 

Тема 2. Основні закономірності і принципи виховання.  

Основні закономірності процесу виховання: виховання органічно пов'язане 

із суспільними потребами й умовами виховання; людина виховується під 

впливом найрізноманітніших чинників; результати виховання залежать від 

виховного впливу на внутрішній світ дитини, її духовність; визначальним у 

вихованні є діяльність та спілкування; ефективність виховного процесу 

залежить від стосунків в учнівському колективі; ефективність виховного 

процесу зростає, коли учні займаються самовихованням. 

Характеристика принципів виховання: цілеспрямованість виховання, 

зв'язок виховання з життям, єдність свідомості та поведінки у вихованні, 

виховання у праці, комплексний підхід у вихованні, виховання особистості у 

колективі, поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та 

самодіяльністю учнів, поєднання поваги до особистості вихованця з розумною 

вимогливістю до нього, індивідуальний підхід до учнів у вихованні, принцип 

системності, послідовності й наступності у вихованні, єдність педагогічних 

вимог школи, сім'ї і громадськості. 

Тема 3. Методи та форми організації виховної роботи. 

Поняття методу та прийому виховання. Умови вибору методу та 

ефективного його використання. Засоби виховання. 

Характеристика основних груп методів виховання: методи формування 

свідомості (роз'яснення, бесіда, лекція, диспут, приклад), методи формування 

суспільної поведінки (педагогічна вимога, громадська думка, вправляння, 

привчання, доручення, створення виховуючи ситуацій), методи стимулювання 

діяльності та поведінки (змагання, заохочення та покарання), методи контролю 

та аналізу ефективності виховання (педагогічне спостереження, бесіда, 

анкетування, аналіз результатів суспільно корисної роботи та ін.). орієнтовна 

програма вивчення особистості учня. Орієнтовна програма вивчення 

учнівського колективу. 

Організаційні форми виховної роботи. Позакласна робота. Позашкільна 

робота. Види форм виховної роботи: масові (читацькі конференції, тематичні 

вечори, вечори запитань і відповідей, літературні вікторини, зустрічі з 

відомими людьми краю та ін.), індивідуальні (позакласне читання, 

колекціонування та ін.). 

Тема 4. Виховання учнівського колективу. 

Поняття колективу: суть, ознаки, функції, структура. Принципи діяльності 

учнівського колективу: єдність і цілісність, постійний рух уперед, організація 
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різноманітної діяльності, формування почуття честі, спадкоємність поколінь, 

збереження колективних традицій. 

Стадії розвитку колективу та роль педагога на кожній із них. Шляхи 

згуртування колективу: висунення перспектив, формування традицій, принцип 

паралельної дії, організація колективної діяльності, громадська думка, 

учнівське самоврядування, організація дозвілля учнів, згуртованість в 

діяльності педагогів, гуманний стиль і тон в колективі. 

Виховний вплив колективу. Умови позитивного впливу колективу на його 

членів. 

Тема 5. Громадянське виховання.  

Суть, мета громадянського виховання. Принципи громадянського 

виховання. 

Шляхи реалізації громадянського виховання: процес навчання, позакласна 

робота, позашкільна робота, виховання в сім'ї. 

Тема 6. Розумове виховання. 

Суть, мета розумового виховання. Мислення, види мислення, мислитель ні 

операції. Основні навчальні уміння: читати, слухати, формулювати і викладати 

свої думки, писати, працювати з книжкою, спеціальні уміння, уміння культури 

розумової праці. 

Формування наукового світогляду. Компоненти світогляду: погляди, 

переконання, почуття. Співіснування наукового світогляду з релігійним. Шляхи 

реалізації розумового виховання: процес навчання, позакласна робота, 

позашкільна робота, виховання в сім'ї. 

Тема 7. Моральне виховання. 

Суть морального виховання. Поняття про мораль, моральну свідомість, 

переконання, почуття, звички. Методологічна засада морального виховання. 

Сучасні завдання морального виховання. Патріотичне виховання. Правове 

виховання. свідомої дисципліни, почуття обов'язку та відповідальності. 

Виховання несприятливості до наркогенних речовин. Екологічне виховання. 

Шляхи реалізації морального виховання: процес навчання, позакласна робота, 

позашкільна робота, виховання в сім'ї. 

Методика організації окремих форм морального виховання у позакласній 

роботі: етичної бесіди, екскурсії та ін. 

Тема 8. Трудове та економічне виховання.  

Суть трудового виховання. Сучасні завдання трудового виховання. 

Система трудового виховання: трудове навчання, суспільно корисна праця, 

праця з побутового самообслуговування. Вимоги до організації дитячої праці. 

Критерії трудової вихованості школярів. 

Суть економічного виховання. Чотирирівневий підхід до отримання 

економічної освіти та виховання школярів. 

Профорієнтаційна робота в школі. Компоненти профорієнтаційної роботи: 

професійна інформація, професійна діагностика, професійна консультація, 

професійний відбір, професійні адаптація. 
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Шляхи реалізації трудового та економічного виховання: процес навчання, 

позакласна робота, позашкільна робота, виховання в сім'ї. 

Тема 9. Естетичне виховання. 

Суть естетичного виховання. Поняття про естетичну свідомість, естетичні 

почуття, естетичний смак, естетичний ідеал, естетичну поведінку. Сучасні 

завдання естетичного виховання. 

Засоби естетичного виховання: твори образотворчого мистецтва, музика, 

художня література, театр, кіно, естрада, цирк, природа, факти, події 

суспільного життя, оформлення побуту, поведінка і діяльність школярів. 

Шляхи реалізації естетичного виховання: процес навчання, позакласна робота, 

позашкільна робота, виховання в сім'ї. 

Форми роботи з естетичного виховання. Методика організації різних форм 

естетичного виховання молодших школярів. 

Тема 10. Фізичне виховання.  

Суть і завдання фізичного виховання. 

Засоби фізичного виховання: вправи (гімнастика, ігри, спорт, туризм), 

природні і гігієнічні фактори. 

Шляхи реалізації фізичного виховання: процес навчання, позакласна 

робота, позашкільна робота, виховання в сім'ї. 

Особливості фізичного виховання у літніх пришкільних і заміських 

таборах. 

Тема 11. Учитель - класний керівник. 

Роль і місце класного керівника за нових соціокультурних умов. Завдання і 

функції класного керівника. Сутність діагностичної, організаторської, виховної, 

соціальної, координаційної, стимулюючої, контролюючої, корекційної функцій. 

Професіограма класного керівника. Специфіка роботи класного керівника 

початкових класів. Напрями діяльності класного керівника: вивчення учнів, 

планування виховної роботи, організація і виховання учнівського колективу, 

взаємодія з дитячими громадськими формуваннями, робота з різними 

категоріями дітей, робота з батьками. 

Тема 12. Організація виховної роботи у групах подовженого дня (ГПД). 

Режим роботи ГПД. Вимоги до планування режиму роботи ГПД. Вивчення 

учнів вихователем. Програма вивчення учнів. Доцільні методи вивчення 

вихованців. Планування роботи ГПЛ. 

Організація навчально-виховного процесу. Етапи роботи: організація групи 

подовженого дня, спортивна година, виховна година, обід, самопідготовка, 

клубна година, прогулянка. Умови ефективного проведення різних форм 

виховної роботи з дітьми в ГПД. Робота вихователя з батьками учнів. 

Спільна робота вчителя початкових класів і вихователя ГПД. 

Тема 13. Спільна виховна робота школи, сім'ї та громадськості. 

Роль сім'ї у вихованні особистості. Функції сім'ї: репродуктивна, 

економічна, побутова, комунікативна, реактивна, виховна. Завдання і зміст 

виховання дітей у сім'ї. 
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Типові помилки сімейного виховання. Орієнтовна програма вивчення сім'ї. 

Напрями і форми робот школи із сім'єю. Організаційна робота школи із 

сім'єю. Підвищення педагогічної культури батьків. Індивідуальні, групові, 

колективні та масові форми роботи з батьками. 

Неблагополучні сім'ї та особливості роботи з ними. Види неблагополучних 

сімей: сім'ї соціального ризику, сім'ї конфліктні, сім'ї асоціальні, сім'ї неповні 

та ін. принципи роботи з неблагополучними сім'ями. 

Залучення громадськості до виховання дітей. Церква і виховання 

підростаючого покоління. 

 

ШКОЛОЗНАВСТВО 

 

Тема 1. Система освіти в Україні.  

Поняття системи освіти, її залежність від соціально-політичних, 

економічних та культурних факторів. 

Принципи побудови системи освіти в Україні. 

Структура системи освіти: дошкільна освіта, загальна середня освіта, 

позашкільна освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна 

освіта, аспірантура, докторантура, самоосвіта. 

Нові типи навчальних закладів: ліцеї, гімназії, колегіуми, спеціалізовані 

школи, навчально-виховні комплекси, навчально-виховні об'єднання. Приватні 

школи. Авторські школи в Україні. 

Тема 2. Управління освітою і школою.  

Поняття про управління освітою. 

Принципи управління освітою: державотворення, науковості, 

демократизації, цілеспрямованості, компетентності, плановості, 

перспективності, гуманізації, ініціативи й активності, оптимізації, поєднання 

єдиного початку, колегіальності й персональної відповідальності, об'єктивності 

оцінки виконання учасниками педагогічного процесу функціональних 

обов'язків за результатами конкретних справ. 

Структура управління освітою в Україні. Органи внутрішкільного 

управління: колегіальні, єдиноначальні. Особливості внутрішкільного 

контролю. Види внутрішкільного контролю (залежно від мети). 

Форми внутрішкільного контролю: колективний, взаємоконтроль, 

самоконтроль, адміністративний плановий контроль, адміністративний, 

регулювальний (позакласний) контроль. Методи контролю: спостереження, 

перевірка документації, опитування, тестування, ретроспективний розбір. Зміст 

внутрішкільного контролю. 

Планування роботи школи та його значення. Види планування: 

перспективне, річне, поточне. 

Тема 3. Методична робота в школі.  

Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки 

вчителя. Завдання методичної роботи в сучасній школі. 
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Основні форми методичної роботи в школі: індивідуальні, колективні 

(відкриті уроки, взаємовідвідування уроків, предметні методичні об'єднання 

вчителів або предметні комісії, методичні кабінети, семінари-практикуми, 

педагогічні читання, науково-практичні конференції, діяльність шкіл 

передового досвіду, опорні школи, творчі зміни вчителів, експериментальні 

педагогічні майданчики. Вивчення і поширення передового педагогічного 

досвіду, впровадження досягнень педагогічної науки у практику. 

Сутність передового педагогічного досвіду та його особливості. Види 

передового педагогічного досвіду: новаторський, зразковий. Етапи вивчення, 

узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 

ДО ВСТУПНОГО ДОДАТКОВОГО ВИПРОБУВАННЯ.  

 

1. Опишіть уявну конфліктну ситуацію на уроці та обґрунтуйте 

доцільність використання певних виховних методів для вирішення проблеми. 

2. Опишіть уявну ситуацію конфлікту між батьками та дитиною й 

обґрунтуйте доцільність використання певних методів сімейного виховання для 

вирішення проблеми. 

3. Класний керівник хотів, щоб його учні дотримувалися порядку в класі 

та на перервах. З цією метою він провів з учнями декілька бесід про правила 

поведінки. Вихованці уважно слухали свого наставника, ставили багато 

запитань. Проте з часом педагог зрозумів, що ніяких змін у поведінці учнів не 

відбулося. Чому? 

4. Сформулюйте декілька порад класному керівнику щодо підвищення 

рівня згуртованості учнів п’ятого класу. 

5. Складіть план проведення класних батьківських зборів. Доведіть 

актуальність теми і методики їх проведення. 

6. До конкретної теми уроку сформулюйте освітні, виховні, розвивальні 

цілі уроку. Обґрунтуйте необхідність їх досягнення при вивченні даної теми. 

7. Складіть план підготовки і проведення бесіди на морально-етичну 

тему, обґрунтуйте методику її проведення. 

8. Наведіть приклад сюжетно-рольової гри дошкільників та проаналізуйте 

її значення для розвитку пізнавальних, емоційно-вольових та комунікативних 

особливостей дітей. 

9. Дайте поради батькам щодо прискорення адаптації дитини в дитячому 

садку. 

10. Мама п’ятирічної Маші скаржиться на те, що дівчина намагається їй 

допомагати на кухні, при цьому вимагає постійної уваги та заважає роботі. 

Сформулюйте декілька порад мати Маші щодо трудового виховання дитини. 

11. Назвіть методики діагностики готовності дитини до школи, розкрийте 

порядок їх проведення й аналізу отриманих результатів. 
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12. Опишіть поведінку уявного «складного підлітка» та сформулюйте 

декілька порад його батькам.  

13. Наведіть та обґрунтуйте основні принципи педагогічної роботи з 

важковиховуваною дитиною. 

14. Наведіть приклади форм та методів статевого виховання 

старшокласників у школі. 

15. Наведіть приклади форм та методів економічного виховання 

старшокласників вдома. 

16. Наведіть приклади форм проведення профорієнтаційної роботи зі 

старшокласниками. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ 

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ.  

Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні 

випробування (особи, які потребують особливих умов складання випробувань)  

за рішенням приймальної комісії створюються особливі умови для 

проходження вступних випробувань. 

 

РОЗДІЛ ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І 

НАВИЧОК 

Вступний додатковий іспит є формою контролю навчальних досягнень 

абітурієнта, глибини засвоєння ним програмного матеріалу, логіки та 

взаємозв’язків між окремими дисциплінами та їхніми розділами, здатності 

творчо використовувати набуті знання та уміння, сформованості власного 

ставлення, світоглядної позиції щодо навчання учнів початкової школи.   

Загальна оцінка відповіді на екзамені кожного абітурієнта є комплексною, 

яка враховує всі аспекти його відповіді: теоретичні знання, уміння 

застосовувати їх у розкритті дисципліни згідно освітньо-професійної програми 

Початкова освіта спеціальності 013 Початкова освіта. 

Під час оцінювання успішності абітурієнта на додатковому іспиті із 

загальної педагогіки мають бути враховані наступні критерії: 

- повнота розкриття питання; 

- логіка викладення матеріалу; 

- культура мовлення; 

- впевненість, емоційність та аргументованість відповіді; 

- використання під час відповіді додаткової інформації; 

- уміння аргументувати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, 

навчальну інформацію, робити висновки. 

Для визначення ступеня оволодіння абітурієнтом навчального матеріалу 

використовуються наступні рівні досягнень абітурієнтів за 200-бальною 

шкалою оцінювання. 

А (високий рівень) – абітурієнт дає повну відповідь на питання білету; 

вільно володіє навчальним матеріалом; демонструє глибокі знання з різних 

розділів програми; логічно та послідовно викладає навчальний матеріал; 

демонструючи знання отримані як з основної, так і з додаткової літератури; 

уміє аргументувати свою думку; висловлює власне ставлення до проблем 

початкової освіти; демонструє свою світоглядну позицію. Відповідь абітурієнта 

на питання практичного змісту характеризується правильністю, 

обґрунтованістю, творчим підходом до його розв’язання. 

В (достатній рівень) – абітурієнт дає повну відповідь на питання білету; 

володіє значним обсягом навчального матеріалу, що свідчить про оволодіння 

ним основною та частково додатковою літературою з курсу; викладає свої 

думки логічно та послідовно, проте допускає окремі несуттєві неточності; 

демонструє здатність до аналізу та узагальнення; вміє робити висновки проте 
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має певні труднощі з їх аргументуванням, а тому уникає висловлювання 

власної позиції. 

С (достатній рівень) – абітурієнт дає фрагментарну відповідь на питання 

білету; володіє певним обсягом навчального матеріалу на репродуктивному 

рівні, що свідчить про оволодіння ним переважно основною літературою з 

курсу; викладає свої думки логічно та послідовно, проте допускає окремі 

суттєві помилки та неточності; демонструє часткові уміння аналізу навчального 

матеріалу, немає достатніх умінь для самостійного узагальнення; має труднощі 

щодо формулювання висновків та їх аргументування. 

D (задовільний рівень) – абітурієнт володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструючи знання отримані лише з основної 

літератури, допускає суттєві помилки, викладає матеріал непослідовно, 

демонструє часткові уміння аналізу навчального матеріалу, але має значні 

труднощі з його узагальненням та формулюванням висновків, не вміє їх 

аргументувати, не виявляє самостійності думки, власної позиції.  

E (задовільний рівень) – абітурієнт володіє навчальним матеріалом 

частково, допускає суттєві помилки, викладає матеріал непослідовно та 

нелогічно, не володіє навичками аналізу навчального матеріалу, не вміє його 

узагальнювати, робити висновків та аргументувати їх. Не висловлює власної 

думки.  

FX (низький) – абітурієнт не володіє навчальним матеріалом, 

відмовляється від відповіді або відповідає не по змісту запитань.  

Прохідний бал за іспит дорівнює 120 балів. Максимальна кількість балів, 

яку може отримати абітурієнт за кожним запитанням дисципліни складає: 

1 запитання – 40 балів 

2 запитання – 40 балів 

3 запитання – 20 балів. 

Оцінювання знань вступників на усному екзамені оцінюється на підставі 

наступних критеріїв: 

   

Бали Оцінка Критерії 

120-200 Склав Ставиться вступнику, який виявив знання основного 

навчального матеріалу в обсязі, необхідному для 

подальшого навчання і майбутньої роботи за фахом, 

здатний виконувати завдання, передбаченні 

програмою, ознайомлений з основною 

рекомендованою літературою; при виконанні завдань 

припускається помилок, але демонструє спроможність 

їх усувати 
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100-119 Не склав Ставиться вступнику, який допускає принципові 

помилки у виконанні передбачених програмою 

завдань, не може продовжити навчання чи розпочати 

професійну діяльність без додаткових занять з 

відповідної дисципліни 

 

Якщо абітурієнт під час додаткового іспиту  набрав від 100-119 балів, то 

дана кількість балів вважається недостатньою для допуску в участі у 

конкурсному відборі до Хортицької національної академії. 

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів 

предметної комісії окремо, відповідно  до критеріїв оцінювання. Загальну 

оцінку рівня знань абітурієнтів виводиться за результатами обговорення 

членами комісії. 
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РОЗДІЛ V. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З 

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ПИТАННЯ З ЯКИХ УВІЙШЛИ ДО 

ВСТУПНОГО ДОДАТКОВОГО ІСПИТУ. 

 

Література з дисциплін  

 

«Педагогіка» 

1. Волкова Н. П. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – 4–те 

вид., стер. – К. : Академвидав, 2012. – 615 с. 

2. Галузяк В. М. Педагогіка [Текст] : навч. посібник для студ. вищих пед. 

навч. закл. / В. М. Галузяк [и др.]. – 4-те вид., випр. і доп. – Вінниця : Державна 

картографічна фабрика, 2007. – 400 с. 

3. Грицай Ю. О. Педагогіка [Текст] : курс лекцій: навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закладів / Ю. О. Грицай : Миколаївський держ. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 564 с. 

4. Гурський В. А. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ : у 

2 кн. / Гурський В. А., Присакар В. В. – Кам'янець-Подільський : Медобори, 

[2015].  

5. Кузьмінський А. І. Педагогіка [Текст] : підручник / А. І. Кузьмінський, 

В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2007. – 447 с.  

6. Кучерявий О. Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти [Текст] : 

навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Г. Кучерявий. – Київ : Слово, 2014. – 436 с. : 

іл., табл. 

7. Кушнірук С. А. Педагогіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / 

Світлана Кушнірук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ 

ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 470 с. 

8. Малихін А. О. Педагогіка в поняттях, схемах, таблицях, коментарях 

[Текст] : [навч. посіб.] / А. О. Малихін ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : 

БДПУ, 2015. – 178 с. : рис., табл. 

9. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / Н. Є. Мойсеюк. – 

5.вид., доп. і перероб. – К. : [б.в.], 2007. – 656 с. 

10. Никоненко Н. В. Педагогіка: Дидактичні матеріали [Текст] : навч. 

посіб. для студентів ден. та заоч. форм навчання / Никоненко Н. В., Ніколенко 

Л. М. ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, каф. педагогіки та корекц. 

освіти. – Дніпропетровськ : Акцент, 2015. – 121 с. 

11. Пащенко М. І. Педагогіка [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. 

пед. навч. закл. / М. І. Пащенко, І. В. Красноштан ; Уман. держ. пед. ун-т ім. 

Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – 269 с.  

12. Педагогіка [Текст] : опор. конспект лекцій з тест. завданнями / Чернів. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: Филипчук В. С., Ковальчук І. В.]. – 

Вид. 2–ге, випр., допов. – Чернівці : Рута, 2013. – 52 с. 

13. Педагогіка сімейного виховання: теорія і методика [Текст] : навч. 

посіб. для студ. пед. ун-тів / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Каф. соц. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%BA%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B9%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%90.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%80%D1%83%D0%BA%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BD%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%8E%D0%BA%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C$
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педагогіки та історії педагогіки ; [уклад.: С. С. Заєць, Т. В. Кравченко]. – 

Умань: Жовтий О. О., 2011. – 127 с. 

14. Пермяков О. А. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / О. А. Пермяков, 

В. В. Морозов. – 3–тє вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2012. – 198 с. 

15. Полякова Г. А. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Полякова Г. А., Борова Т. А. ; Харк. нац. екон. Ун-т. – Х. : ІНЖЕК, 2011. 

– 372 с.  

16. Педагогіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посібник / Миколаївський 

держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. Інститут педагогічної освіти ; уклад. 

І. В. Середа. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 196 c. 

17. Теорія виховання. Управління навчально-виховним процесом. – 2–е 

вид., допов. і перероб. – 2015. – 219 с.  

18. Фіцула М. М. Педагогіка [Текст] : навч. посібник / М. М. Фіцула. – 3–

тє вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 559 с.  

19. Яворська Г. Х. Педагогіка: практикум [Текст] : навч. посіб. / 

Г. Х. Яворська, О. П. Ноздрова ; за заг. ред. Д-ра пед. наук, проф. 

Г. Х. Яворської. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович [вид.], 2014. – 169 с. : іл. 
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