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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Метою проведення фахового вступного випробування є виявлення рівня знань  
абітурієнтів з загальної педагогіки, дидактики, теорії виховання.  

 
Структура 

Фахове вступне  випобування охоплює основні поняття та зміст дисциплін “Загальної 

педагогіки”, “Дидактики”, “Теорії виховання”. 
Фахове вступне випробування включає 60 тестових питань  які стосуються понять і 

категорій, практичного застосування педагогічних знань, навичок та умінь професійного 

спрямування абітурієнта.  
Протягом години абітурієнт  повинен виконати такі завдання: 

1. Обрати  правильні відповіді на тестові завдання (одну з кількох запропонованих відповідей). 

Максимальна кількість балів за тестові завдання – 200. 
2. Відповісти на запропоновані питання співбесіди щодо розкриття фахової підготовки 

вступника на магістратуру.  
 

Під час фахового вступного випобування вступник до магістратури  повинен: 
— виявити знання найголовніших педагогічних понять та термінів, що стосуються 

особливостей змісту, форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання; 
— розкрити знання принципів педагогічних законів, відображення картини педагогічної  

реальності, наукових, історичних, світоглядних та національно-культурних традицій – як 

відображення соціальних процесів, середовища, закономірностей взаємозв’язків між ними, 

людиною і соціумом;  
— продемонструвати уміння порівнювати, аналізувати, встановлювати  причинно-наслідкові 

зв’язки, формулювати та обґрунтовувати висновки, оперувати поняттями та застосовувати 

закономірності й теорії при поясненні педагогічних та суспільних явищ з наведенням 

прикладів із практики освіти, школи, сім'ї, інших соціальних осередків. Цим умінням 

надається особливого значення, тому що вони будуть свідчити про усвідомлення знань, про 

глибоке розуміння вступником матеріалу; 
— розкрити власні розумові здібності та якості особистості (мислення, уваги, пам’яті, уяви), 

елементи власного світогляду, національні та загальнолюдські духовні цінності.  
 

Знати: 
— поняття і категорії педагогіки, елементи, форми, функції і механізми педагогічного процесу; 
— поняття педагогіки , її функції та соціальну обумовленість; 
— поняття соціальної  та асоціальної поведінки, відповідальності; 
— національне спрямування педагогіки України; 
— загальні засади  теорії педагогіки; 
— закономірності побудови педагогічного процесу; 
— систему органів освіти, які здійснюють  управлінську функцію; 
— систему органів шкільного управління, які здійснюють  організаційні функції; 
— утворення централізованої і водночас гнучкої системи освіти; 
— утворення братських шкіл, їх  пріоритети в освіті України ХVІ ст; 
— формування освітньо-виховних засад  у східних слов’ян; 
— розбудова національної системи освіти в Україні за часів козаччини;  
— створення української національної системи освіти; 
— основні освітянські інститути  та їх вплив на становлення освітнього простору України. 
 

Уміти:  
— володіти загальнотеоретичними поняттями і категоріями; 
— знаходити необхідну педагогічну та іншу суспільну літературу для поповнення своїх 

теоретичних знань; 
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— користуючись чинними  педагогічними категоріями, обґрунтувати свою точку зору в фахове 

вступне  випобуваннях на педагогічні теми; 
— орієнтуватися в освітніх системах України та відшукувати в них необхідні  обґрунтування 

для  конкретного випадку; 
— розуміти історичні чинники, що сприяли розвитку педагогічної думки та системи освіти.  

 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  
 

Загальні критерії оцінювання тестових завдань: 
 

% Кількість правильних 
відповідей 

Сума 
Балів 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка 
за національною 

шкалою 

90% і більше 
 

54-60 
 

 
180-200 

 

 
A 
 

відмінно 

75% -89% 

 
50-53 

 

 
165-179 

 

 
B 
 

добре  
45-49 

 

 
150-164 

 

 
C 
 

50% -74% 

 
38-44 

 

 
129-149 

 

 
D 
 

задовільно  
30-37 

 

 
100-128 

 

 
E 
 

49% і менше 
 

Менше 30 
 

Менше 

100 

 
FX 

 
незадовільно 
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Програма 
фахового вступного випробування для абітурієнтів, 

що вступають за спеціальністю 011 Науки про освіту 
ступінь вищої освіти магістр 

 
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА 

Педагогіка як наука, її становлення і розвиток. Предмет і основні категорії педагогіки. 

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

Напрями, течії зарубіжної педагогіки. Методи наукового педагогічного дослідження. Процес 

розвитку і формування особистості. Спадковість і розвиток. Вплив середовища на розвиток і 

формування особистості. Розвиток і виховання. Діяльність як чинник розвитку особистості. 
Поняття мети виховання. Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості. Мета 

виховання в пізні історичні епохи та у різних суспільних формаціях. 
 

ДИДАКТИКА 
Поняття дидактики, її поняття і структура. Процес навчання, його компоненти. Функції 

процесу навчання. Закономірності та принципи навчання. Діяльність вчителя (викладача) в 

навчальному процесі. Навчально-пізнавальна і навчально-практична діяльність учнів. 
Результати навчання і освіти. Поняття змісту освіти. Педагогічні вимоги до змісту освіти і 

навчання. Аналіз навчальних планів, програм і підручників. Взаємозв’язок загальної, 

політехнічної, професійної, додипломної і післядипломної освіти. Державні стандарти усіх 

рівнів освіти. Зміст освіти зарубіжних навчальних закладів. Види навчання. Поняття про форми 

організації навчання. Форми навчальної діяльності учнів: фронтальна, групова, індивідуальна. 

Взаємозв’язки між ними. Урок як основна форма організації навчання у школі. Різновиди уроків 

залежно від їх мети. Лекція – провідна форма навчання у вищих навчальних закладах. 

Підготовка вчителя (викладача) до уроку. Пізнавальна активність учнів, студентів під час 

спільної навчальної діяльності. Позаурочні форми навчання. Пошуки ефективних форм 

навчання в зарубіжній педагогіці. 
Характеристика підходів до організації навчання. Поняття методів навчання та їх 

класифікація. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Методи 

стимулювання навчальної діяльності учнів. Методи контролю і самоконтролю у навчанні. 

Засоби навчання. Використання комп’ютерної техніки у навчанні. Вибір методів навчання. 

Новітні технології навчання (рефлексивна, тьюторська (кураторська); співробітництва, 

модульно-рейтингова, інтенсивного навчання та інші (за вибором викладача). 
Суть і основні види контролю навчальних досягнень учнів.  
Здійснення педагогічного контролю за процесом і результатами навчання. Основні 

вимоги до контролю процесу і результатів навчання. Особливості тестового і модульно-
рейтингового контролю знань, умінь і навичок учнів. Оцінка результатів навчально-пізнавальної 

і навчально-практичної діяльності учнів. Норми оцінок в дванадцятибальній системі. 
Зарубіжна практика контролю успішності учнів. 

 
ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ 

Процес виховання, його специфіка, компоненти, рушійні сили, закономірності і 

принципи. Виховання як складова частина навчально-виховного процесу. Етапи процесу 

виховання. Закони, закономірності і принципи виховання. Основні засади національного 

виховання учнів.Управління процесом виховання. Самовиховання: суть, умови, етапи, методи і 

прийоми. Перевиховання: суть, функції, етапи, принципи. Результати процесу виховання. 

Шляхи підвищення ефективності процесу виховання. 
Характеристика основних напрямів виховання: національне виховання; розумове 

виховання; формування наукового світогляду; моральне виховання; статеве виховання і 

підготовка до сімейного життя; виховання свідомої дисципліни, почуття обов’язку та 

відповідальності; правове виховання; виховання несприйнятливості до наркогенних речовин; 

екологічне виховання. 
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Виховання в зарубіжній школі. Поняття методу та прийому виховання. Характеристика 

основних груп методів виховання. Поняття про організаційні форми виховної роботи. 
Позакласна та позашкільна виховна робота з учнями. Масові, групові та індивідуальні форми 

виховної роботи. Методи формування свідомості особистості. Методи формування суспільної 

поведінки. Виховання учнівського колективу. Позашкільні навчально-виховні заклади та роль їх 

у формуванні особистості учня. Форми і методи роботи з батьками та громадськістю. Школа і 

церква: світське і релігійне виховання. Функції і методи роботи класного керівника. 
Діагностика вихованості і поведінки учнів. Методи контролю та аналізу ефективності 

виховання. Предмет і категорії школознавства. Методи дослідження в школознавстві. Принципи 

організації та управління шкільною справою в Україні. Органи освіти: їх функції та структура. 
Наукові засади і заходи внутрішкільного управління. Організація навчальної роботи, її 

планування. Наукова організація педагогічної праці. Шляхи раціоналізації організаційно-
управлінської праці в школі, у вищому навчальному закладі. Розклад уроків (навчальних 

занять). 
Методична робота в школі, її зміст і форми. Створення умов для ефективної самоосвіти і 

підвищення кваліфікації вчителів та інших педагогів. Наукові дослідження – шлях до 

розв’язання проблем педагогіки і школи. Логіка педагогічного дослідження. Методи в сучасних 

науково-педагогічних дослідженнях. Етапи педагогічного дослідження в школі та інших 

навчальних закладах. 
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ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

до фахового вступного випробування для абітурієнтів, 
що вступають на спеціальність 011 Науки про освіту 

за ступенем вищої освіти  магістр 
 

Нормативні документи: 
1. Закон України про вищу освіту. Від 17.01.2011. 69 с. 
2. Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей 

у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 09.08.2011 року за № 978. 
3. Про розроблення державних стандартів вищої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України 

№1247 від 7.08.2010 . 
4. Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг.  Постанова Кабінету Міністрів 

України від 08.08.2012 року за № 1019. 
 

Основна: 
1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. К.: Либідь, 2011. 520 c. 
2. Артемова Л.В Історія педагогіки України: Підручник. К.: Либідь, 2010 424 с.  
3. Артемова Л.В Педагогіка і методика вищої школи: Навчально-методичний посібник. К.: 

Кондор. 2010. 272 с. 
4. Артемова Л.В. Програма науково-педагогічної (асистентської) практики студентів 

магістратури. К.: КиМУ, 2010. 18 с. 
5. Васянович Г.П. Педагогічна етика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. К. : Серія «Альма-матер», 2011. 312 с. 
6. Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. Видання перше. Київ, 

Українська Видавнича Спілка, 2012. 441 с. 
7. Вища освіта в Україні: навч. посіб. / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко. К.: Знання, 2012. 327 с. 
8. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів 

магістратури.  Житомир: Житомир. пед. ун-т, 2011. 232 с. 
9. Волкова Н.П. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 

К.: Серія «Альма-матер», 2012. 322 с. 
10. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. К.: Серія «Альма-матер», 2010. 312 с. 
11. Громкова М.Т. Андрагогика: теория и практика образования взрослых: Учеб. пос. М.: 

Высшая школа, 2010. 511 с. 
12. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів. К.: Серія «Альма-матер», 2012. 320 с. 
13. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти: Книга призначена для 

працівників освіти і науки.  К: Грамота, 2011. 448 с. 
14. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи.: Навч. посібник.  К.: Знання, 2013. 486 с. 
15. Модестова Т.В. Англомовні семінарські заняття з дисципліни  «Теорія і практика вищої 

школи» робочий зошит студента. К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс»», 2013. 110 с. 
16. Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія вищої школи.  К.: НПУ, 

2013. 267 с. 
17. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи 

і матеріали 2003 –  2004 рр.) / За редакцією В.Г. Кременя. Тернопіль: вид-во ТДПУ імені 

В. Гнатюка, 2012. 147 с. 
18. Педагогіка вищої школи.: Навч. посібник. За редакцією З.Н. Курлянд. 3-є  видання. К.: 

Знання, 2012. 495 с. 
19. Педагогічна  майстерність.  За ред. І.А. Зязюна. К.: Вища школа, 2009. С. 111–128. 
20. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 
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