
Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» 

 

    

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

для конкурсного відбору вступників 

для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» 

за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

освітньо –професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Київ – 2020 

 



 

 

 



ПОСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахових випробувань з навчальної дисципліни «Педагогіка» 

включає в себе питання з виявлення майбутніми фахівцями соціальної роботи 

педагогічних рівня знань, вмінь та навичок, передбачених змістом освітньо-

професійної програми підготовки студентів та необхідних для їхньої подальшої 

професійної діяльності. 

Перелік питань складається із 2 варіантів по 25 тестових завдань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання  

 

Кожному вступнику для опрацювання надається 25 питань. Правильна 

відповідь на питання оцінюється у 5,5 балів. Максимум балів, які може набрати 

вступник становить 200. 

 

 

 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Критерії оцінювання Оцінка 

0-12 Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів, 

елементів, об’єктів 

0-96 

13-17 Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу 

104-136 

18-22 Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається 

незначних помилок при відтворенні 

144-176 

23-25 Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні 

знання і розуміння основних положень 

184-200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тема 1. Педагогіка як наука та навчальна дисципліна. 

Педагогіка, предмет педагогіки. Виховання, соціалізація людини, освіта, 

навчання. Система педагогічних наук. Методологія науки, науково-педагогічне 

дослідження, методи науково-педагогічних досліджень. Міжпредметні зв'язки 

педагогіки. Народна педагогіка, педагогіка народознавства, родинна педагогіка, 

педагогічна деонтологія. 

 

Тема 2. Історія педагогіки. 

Педагогіка давнього світу. Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей 

у середньовічній Європі, в епоху Відродження та Реформації. Становлення і 

розвиток зарубіжної педагогіки. Історія української школи та педагогіки. 

 

Тема 3. Система освіти в Україні. 

Освіта, система освіти, мета та завдання освіти, принципи освіти, 

структура освіти. Дошкільне виховання, загальна середня освіта, професійна 

освіта, вища освіта, післядипломна освіта, аспірантура, докторантура, 

самоосвіта. 

Стратегічні цілі та завдання реформування системи освіти в Україні. 

Дошкільний навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад, 

середня школа, гімназія, ліцей, училище, технікум, коледж, інститут, 

університет, академія. 

Школознавство, управління, принципи управління, структура органів 

управління освіти. Перспективне планування, внутрішкільний контроль, 

поточне планування, внутрішкільний контроль, форми внутрішкільного 

контролю, методи контролю. Методична робота в школи. 

Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. 

Впровадження досягнень педагогічної науки в шкільну практику. Педагогічний 

досвід, передовий педагогічний досвід, новаторський досвід, зразковий досвід, 

авторські школи, наукова організація педагогічної праці. 

 

Тема 4. Розвиток, виховання та формування особистості. 

Розвиток, виховання і формування особистості. Особистість, розвиток 

людини, формування особистості, вікова періодизація. Темперамент, характер, 

здібності, інтерес, потреба, схильність, акселерація, теорія, спадковість, 

середовище. Виховання, діяльність, гра, навчання, праця. 

 

 

Тема 5. Суть процесу навчання. Зміст освіти 

Дидактика, предмет дидактики. Поняття процесу навчання, викладання, 

учіння. Компоненти процесу навчання-пізнання. Функції процесу навчання. 

Знання, уміння, навички. Закономірність, принцип навчання. Сприймання, 

осмислення навчального матеріалу, розуміння, узагальнення; закріплення 

знань, умінь і навичок; застосування знань, умінь і навичок. Пізнавальні 



мотиви, соціальні мотиви навчальної діяльності. Об'єкт і суб'єкт навчального 

процесу. 

Зміст освіти в загальноосвітній середній школі. Зміст освіти, теорія 

формальної і матеріальної освіти. Навчальний план, навчальна програма, 

підручники та посібники. Державний компонент, шкільний компонент. 

Навчальний предмет. Поняття, закон, теорія, ідея. Внутрішньопредметні та 

міжпредметні зв'язки. 

 

Тема 6. Методи та засоби навчання. Види навчання. 

Метод навчання. Прийом навчання. Класифікації методів навчання. 

Методи організації навчально-пізнавальної діяльності (словесні, наочні, 

практичні), пояснення, розповідь, лекція, бесіда, ілюстрування, 

демонстрування, спостереження, вправи, лабораторні роботи, практичні 

роботи. Методи стимулювання. Методи формування пізнавальних інтересів 

(метод навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу, метод 

опори на життєвий досвід учнів). Методи стимулювання обов'язку і 

відповідальності в навчанні. Методи контролю і самоконтролю у навчанні 

(метод контролю, метод усного контролю, опитування, метод письмового 

контролю, метод тестового контролю, метод графічного контролю, метод 

програмового контролю, метод практичної перевірки, метод самоконтролю, 

метод самооцінки). 

Засіб навчання. Слово вчителя, технічні засоби навчання. 

Види навчання. Пояснювально-ілюстративне навчання, проблемне 

навчання, програмоване навчання. 

 

Тема 7. Форми організації навчання. Контроль та оцінювання 

навчально-пізнавальної діяльності. 

Форми організації навчально-виховного процесу. Форма організації 

навчання, індивідуальне навчання, індивідуально-групове навчання, белл-

ланкастерська система навчання, лабораторно-бригадна організація навчання, 

дальтон-план, класно-урочна система навчання, урок. Типи уроків. Семінарські 

заняття, лекція, практикум, лабораторна робота, факультативне заняття. 

Система контролю і оцінки знань, вмінь і навичок учнів. Контроль, 

попередній контроль, поточний контроль, періодичний контроль, підсумковий 

контроль, індивідуальний контроль. Систематичність контролю. Вимоги до 

оцінювання знань, міцність знань, оперативність знань, гнучкість знань, рівень 

знань. Норми оцінок. Екзамен, залік. 

 

Тема 8. Процес виховання. 

Процес виховання, мета виховання. Свідомість, почуття, навичка, звичка. 

Етапи, головні компоненти та рушійні сили виховання. Суперечності. 

Управління процесом виховання. Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми 

роботи над собою (самопереконання, самонавіювання, самопідбадьорювання, 

самозаохочення, самопримусу, самоаналізу, практичні прийоми, прийом 



«правила моєї поведінки», прийом самозобов'язання, прийом «упізнай себе», 

прийоми «самохарактеристики» та «взаємохарактеристики»). Перевиховання: 

суть, принципи, функції, етапи. Виправлення. Важковиховувані діти, 

педагогічно-занедбані підлітки, підлітки-правопорушники, неповнолітні 

злочинці. 

Закономірності виховання, принципи виховання. 

Результати виховання. Вихованість школярів. 

Зміст виховання. Розумове виховання, мислення, уміння, науковий 

світогляд, погляди, переконання. Моральне виховання, мораль, моральність, 

етика, цінності. Статеве виховання. Шкільна дисципліна, обов'язок, 

відповідальність. Правове виховання. Екологічне виховання. Трудове 

виховання. Економічне виховання. Духовність. Професійна орієнтація. 

Естетичне виховання. Фізичне виховання.  

Основні напрями виховної діяльності класного керівника. Класний 

керівник, функції класного керівника (діагностична, організаторська, виховна, 

координаційна, стимулююча), план виховної роботи, педагогічні вимоги до 

вчителя, відповідальність, творчий пошук. 

 

Тема 9. Методи та форми виховання. 

Метод виховання, прийом виховання, засоби виховання. Вікові 

особливості школярів. Рівень розвитку дитячого колективу. Індивідуальні 

особливості школярів. Методи формування свідомості (роз'яснення, бесіда, 

лекція, диспут, приклад). Методи формування суспільної поведінки 

(педагогічна вимога, громадська думка, вправляння, привчання, доручення, 

створення виховуючих ситуацій, заохочення, змагання, покарання). Методи 

контролю та аналізу ефективності виховання. 

Позакласна робота, позашкільна робота. Ініціатива учнів. Самодіяльність 

учнів. Масові форми виховної роботи (конференція, тематичні вечори, 

зустрічі). Групові форми виховної роботи (гурткові політичні інформації, 

година класного керівника, робота з періодичною пресою, випуск стінгазети, 

фільми). Індивідуальні форми виховної роботи (позакласне читання, 

колекціонування). Позашкільні навчально-виховні заклади. 

Виховання учнівського колективу. Колектив, дитячий колектив, функції 

колективу (організаторська, виховна, стимулююча). Почуття честі, збереження 

колективних традицій. Шляхи згуртування колективу, традиції колективу. 

Принцип паралельної дії. Організація колективної діяльності, громадська 

думка, учнівське самоврядування, згуртованість у діяльності педагогів. Органи 

колективу, учнівський комітет, актив колективу, збори колективу класу. Моделі 

розвитку взаємин між особистістю і колективом. 
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