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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Орієнтовна програма додаткового вступного іспиту із педагогіки на
здобуття ступеня вищої освіти “магістр” призначається не тільки для
діагностики й оцінки рівня та глибини знань, засвоєних студентами, що
отримали

освітньо-кваліфікаційний

рівень

“бакалавр”

або

освітньо-

кваліфікаційний рівень “спеціаліст”, але й для виявлення у вступників
поняттєво-інформаційного базису та готовності для подальшого набуття
кваліфікації за обраним фахом. Відповідно до Закону України “Про вищу
освіту” здобуття ступеня вищої освіти “магістр” триває 1 рік, 6 місяців. В
інституті забезпечується змістовна підготовка майбутніх фахівців відповідно до
навчальних програм, схвалених і затверджених Вченою радою.
Вступний іспит на право здобуття ступеня вищої освіти “магістр”
виконує не лише оцінювальні функції констатуючого порядку, а й функції
орієнтувальні. Смисл відбіркового випробування розрахований, таким чином,
на те, щоб оцінити рівень, глибину й широту загальнопедагогічних знань
вступників, а також зорієнтуватися в якості їхньої професійної компетентності,
що передбачає вирішення практичних психолого-педагогічних завдань.
Питання до іспиту складені у спосіб, що забезпечує можливість
вступникам продемонструвати ступінь оволодіння відповідним науковим
матеріалом і, за умови наявності достатньої компетентності, вирішити
практичні завдання, що випливають з поставлених питань.
При цьому коло питань охоплює всі розділи педагогіки, що вивчалися:
загальні основи педагогіки, дидактику (теорію освіти і навчання), теорію
виховання, педагогічну майстерність, школознавство.
Таким чином, своєрідність цього вступного іспиту полягає в тому, що він
синтезує в собі діагностику як теоретичної, так і практичної підготовки
майбутніх фахівців, база якої необхідна до подальшого оволодіння професією
викладача вищого навчального закладу.
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1. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ІСПИТУ
Вступний

іспит

відбувається

одноетапно.

При

цьому

рівень

компетентності випускника оцінюється за сукупним рівнем продемонстрованої
фахової компетентності і передбачає:
 орієнтування в історії та логіці розвитку педагогічних явищ і знань;
 розуміння сутності та форм вияву педагогічних процесів;
 уміння використати набуті знання на практиці (у межах запропонованих
практичних завдань).
СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
Екзаменаційний білет містить в собі три питання з різних розділів
загальної педагогіки: загальних основ педагогіки, дидактики (теорії освіти і
навчання), теорії виховання, педагогічної майстерності, школознавства.
Питання передбачають висвітлення теоретичних основ педагогіки,
виконання практичних завдань, розв’язання педагогічних ситуацій, аналіз
літературних джерел (державні документи в галузі освіти, твори класиків
педагогіки тощо).
ПРОЦЕДУРА І ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ
На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива
атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно
виявити рівень своїх знань і вмінь. Сторонні особи, без дозволу голови
Приймальної комісії, до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не
допускаються.
Іспит проводиться в усній формі не менше ніж двома членами комісії з
кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з
розкладом у день іспиту. Під час іспиту члени відповідної предметної комісії
відмічають правильність відповідей в аркуші усної відповіді, який по закінченні
іспиту підписується вступником та членами відповідної комісії.
Інформація про результати іспиту оголошується вступникові в день
проведення.
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Бланки аркушів усної відповіді, а також титульні аркуші зі штампом
Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної
комісії Інституту, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній
кількості безпосередньо перед початком іспиту.
Під час проведення вступних іспитів не допускається користування
електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими
матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії.
У разі використання вступником під час вступного випробування
сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки), він відсторонюється від
участі у випробуваннях, про що складається акт.
Вступники, які не з’явилися на вступні іспити без поважних причин у
зазначений за розкладом час, до участі в подальших іспитах і конкурсі не
допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально,
вступники допускаються до складання пропущених вступних іспитів з дозволу
Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення
вступних іспитів.
Голова предметної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою
членів відповідної комісії та засвідчує своїм підписом правильність виставленої
оцінки.
Випадки наступної зміни виставлених у відомостях членами предметної
комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної
комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови
відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються
рішенням Приймальної комісії.
За результатами складання кожного іспиту членами відповідної комісії
заповнюються та підписуються екзаменаційні відомості, що передаються
головою предметної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії
для подальшого підрахунку балів та зберігання.
Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання яких
було оцінено нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами
прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або
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зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних
іспитів та участі в конкурсі не допускаються.
2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ
І ПОРЯДОК ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК
Загальна оцінка за відповіді виставляється у балах традиційної системи
оцінювання:
«5» (відмінно)
«4» (добре)
«3» (задовільно)
«2» (незадовільно)
Оцінка «відмінно» виставляється за умови вільного оперування
педагогічними знаннями, глибокого й всебічного висвітлення абітурієнтом
загальнотеоретичних питань білета, вияв власного ставлення, здатності
підтримати проблемну дискусію з питання, глибоких фактологічних знань з
проблематики

екзаменаційних

питань,

а

також

успішного

вирішення

прикладних аспектів екзаменаційних питань.
Оцінка «добре» виставляється за умови повної, ґрунтовної відповіді
абітурієнта, розуміння проблематики відповідного кола питань, охоплених
білетом,

а

також

за

умови

творчого

вирішення

практичних

задач

екзаменаційних питань. Допущені неточності не мають суттєвого значення.
Оцінка «задовільно» виставляється за умови загального орієнтування
абітурієнта в колі питань білета, здатності в найзагальніших рисах
зорієнтуватися в сутності проблематики, що обговорюється, продемонструвати
конкретні вміння й навички згідно з прикладними аспектами екзаменаційних
питань.
Оцінка «незадовільно» виставляється за фрагментарну відповідь на
питання білета, що не містить елементів творчості і самостійності, за
нерозуміння сутності проблеми, що обговорюється, нездатність відповісти на
основні та додаткові запитання або при відмові давати відповідь і виконувати
екзаменаційне завдання.
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Порядок виставлення оцінок
За відповідь на кожне з питань білета виставляється окрема оцінка.
Жоден зі складників екзаменаційного білета не має переваг перед
рештою.
За умови отримання серед будь-яких інших позитивних оцінок хоча б
однієї оцінки «незадовільно», відповідь оцінюється на «задовільно».
За умови отримання вступником двох оцінок «незадовільно» з будь-яких
питань білета, підсумковою оцінкою є «незадовільно».
Порядок виставлення оцінок подається нижче:
«Відмінно»

при оцінках

«5», «5», «5»
«5», «5», «4»

«Добре»

при оцінках

«4», «4», «5»
«4», «4», «4»
«4», «4», «3»
«5», «5», «3»
«5», «4», «3»

«Задовільно»

при оцінках

«5», «5», «2»
«4», «4», «2»
«3», «3», «5»
«5», «4», «2»
«4», «3», «2»
«4», «3», «3»
«3», «3», «3»
«3», «3», «2»

«Незадовільно»

при оцінках

«3», «2», «2»
«2», «2», «2»
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3. ПИТАННЯ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Розділ 1. 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

(реєстрування, ранжування, моделювання, вимірювання).
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статистичні

методи

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. 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. Зарубіжні теорії 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

М.Пирогова,

мети

виховання

Г.Ващенка,

у

працях

видатних

К.Д.Ушинського,

педагогів:

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,

педагогіка

про

мету

трудового,
виховання

екзистенціалізму, гуманістична).
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фізичного

виховання.

(неопозитивізму,

Зарубіжна

прагматизму,

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.
Розділ 2. Теорія освіти і навчання (дидактика)
Тема 1. Дидактика як педагогічна теорія навчання
Сутність дидактики. Історія розвитку дидактики. Об’єкт і предмет
сучасної дидактики. Категорії дидактики. Зв'язок дидактики з іншими науками.
Актуальні завдання дидактики.
Тема 2. Навчальний процес
Сутність навчання, його методологічна основа. Структура навчального
процесу. Рушійні сили навчального процесу. Функції процесу навчання.
Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів. Мотиви
навчання. Оптимізація процесу навчання. Інтенсифікація процесу навчання.
Види (типи) процесу навчання.
Тема 3. Закономірності і принципи навчання
Закономірності навчального процесу та їх класифікація. Дидактичні
принципи та їх класифікація. Система сучасних дидактичних принципів та їх
характеристика (науковості, систематичності і послідовності, доступності,
свідомості й активності учнів у навчанні, наочності навчання, міцності у
засвоєнні знань, умінь і навичок, індивідуального підходу до учнів, принцип
емоційності навчання).
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Тема 4. Зміст освіти в національній школі
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. Характеристика
основних методів навчання. Методи організації та здійснення навчальнопізнавальної діяльності (словесні, наочні, практичні; інші методи навчальнопізнавальної 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
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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 в 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.
Розділ 3. 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 виховання особистості: свідомість особистості емоційнопочуттєва сфера, навички та звички поведінки. Внутрішні та зовнішні
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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 тощо). орієнтовна
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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

тощо),

індивідуальні

(позакласне

читання,

колекціонування тощо).
Тема 4. Виховання учнівського колективу
Поняття

колективу:

суть, ознаки, функції, структура. Принципи

діяльності учнівського колективу: єдність і цілісність, постійний рух уперед,
організація 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,

мислительні 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

14

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.
Шляхи реалізації трудового та економічного виховання: процес навчання,
позакласна робота, позашкільна робота, виховання в сім'ї.
Тема 9. Естетичне виховання
Суть естетичного. 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.
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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, колекційної 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.
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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.
Типові помилки сімейного виховання. Орієнтовна програма вивчення
сім’ї.
Напрями й форми роботи школи з 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.
Розділ 4. 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,
компетентності,
активності,

науковості,
плановості,

оптимізації,

демократизації,

перспективності,

поєднання

єдиного

цілеспрямованості,

гуманізації,
початку,

ініціативи

й

колегіальності

й

персональної відповідальності, об'єктивності оцінки виконання учасниками
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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

самоконтроль,

адміністративний

контролю:
плановий

колективний,
контроль,

взаємоконтроль,
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.
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.
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