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Пояснювальна записка 
з предмету «Педагогіка» 

 
Розбудова системи освіти, її докорінне реформування має стати основою 

відтворення інтелектуального потенціалу народу, виходу вітчизняної науки і 
техніки на світовий рівень, становлення національного відродження, 
державності та демократизації суспільства в Україні. 

У національній програмі «Освіта» підкреслюється, що «головною метою 
освітніх закладів є розвиток і формування соціально зрілої, працелюбної, 
творчої особистості громадянина України, здатного до свідомого суспільного 
вибору та збагачення на цій основі інтелектуального, культурного і 
економічного потенціалу народу». Для досягнення цієї мети необхідно 
забезпечити подальший розвиток системи освіти, поліпшити якість навчання і 
виховання молоді. 

Сьогодні освітні заклади покликані всіляко сприяти відродженню й 
утвердженню духовної культури, формувати фізично здорове, духовно багате 
покоління, яке шанує свою громадську, національну і особисту гідність, 
виявляє працелюбність і здатність до самонавчання і самовдосконалення. Від 
неї багато в чому залежить, яким буде наше суспільство завтра, куди воно піде, 
як буде жити далі.  

Демократизація та гуманізація освіти, розвиток мережі шкіл нового типу, 
розробка альтернативних систем навчання вимагають сьогодні від педагога 
вміння працювати нестандартно, постійно вдосконалювати свою професійну 
діяльність, розробляти власну творчу концепцію педагогічної праці. Саме тому 
головною метою педагогічної освіти повинна бути підготовка викладача, який 
володіє необхідними творчими та професійними якостями, здатного до 
створення умов для творчого розвитку особистості. 

Отже, вступні випробування з педагогіки мають на меті перевірити якість 
та ґрунтовність знань майбутніх магістрів, а також готовність до продовження 
здобуття освіти. 
 Програма вступних випробувань з предмету «Педагогіка» має чотири 
розділи: «Загальні засади педагогіки», «Теорія освіти і навчання», «Теорія 
виховання», «Педагогічні комунікації». 
 Програма вступних випробувань з педагогіки спрямована на виявлення 
рівня теоретичних знань про зміст, структуру, функції, закономірності і 
принципи навчально-виховного процесу; форми, методи, засоби навчання і 
виховання, знання педагогічних технологій. 

Оцінювання відповіді абітурієнтів проводиться за визначеними 
критеріями.  
 

І. Загальні засади педагогіки 
Предмет педагогіки. Основні категорії педагогіки. Галузі педагогіки. 

Зв`язок педагогіки з іншими науками. Методологічні основи педагогіки, її рівні. 
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Етапи розвитку педагогічної думки: педагогіка епохи античності, 
педагогіка в середньовічній Європі та Русі, європейська та українська 
педагогічна думка в XVI–XVIII ст. Класичний період розвитку педагогічної 
думки (ХІХ – перша половина ХХ ст.). Роль вітчизняних педагогів у розвитку 
національної педагогічної науки (О.В. Духнович, Б. Д. Грінченко, 
К. Д. Ушинський). Принципи народності виховання, методи навчання, форми 
організації навчального процесу за К. Д. Ушинським. 

Мета сучасної освіти. Ідеал національної освіти. Її зміст, будова, дієвість. 
Основні напрямки національної освіти. Державна національна програма 
«Освіта. (Україна XXI століття)» про провідні принципи освіти. Загальні 
положення, структура, стандарти, забезпечення якості та учасники національної 
системи освіти відповідно до Закону України «Про освіту» (2017 р.). Основні 
напрямки всебічного розвитку особистості: розумове, моральне, трудове, 
фізичне, естетичне, екологічне. Їх сутність. 

Поняття розвитку і формування особистості. Навчання та виховання як 
провідні фактори розвитку і формування особистості. Роль спадковості в 
розвитку та формуванні особистості. Середовище як умова розвитку та 
формування особистості. Роль навчання та виховання у розвитку людини і 
формуванні її особистості. Рушійні сили та закономірності розвитку 
особистості. Акселерація та децелірація. 
 Діяльність, активність і спілкування особистості як умова ефективності її 
розвитку. Види діяльності та форми спілкування. Ігрова діяльність. Навчальна 
діяльність. Трудова діяльність. Їх характеристика. 
 Проблема вікової періодизації в педагогіці. Сучасна періодизація 
розвитку дитинства, педагогічні критерії виділення вікових періодів розвитку 
дитинства та їх значення в організації навчально-виховного процесу. 
Педагогічна характеристика підлітка. Особливості виховання і формування 
особистості підлітка. Юнацький вік та його характеристика. Індивідуальний 
підхід до учнів у процесі навчання і виховання. 
 Система освіти і виховання в Україні. Загальноосвітня школа трьох 
ступенів її мета, завдання. 
 Особливості системи освіти в провідних країнах світу. Їх порівняльна 
характеристика. 
 

ІІ. Теорія навчання 
Сутність процесу навчання. Навчання як вид пізнавальної діяльності учнів. 

Компоненти процесу навчання: мета, завдання, зміст, методи, засоби, форми. 
Методологічна основа процесу навчання. Рушійні сили навчального процесу. 

Основні функції процесу навчання: освітня, розвивальна, виховна. Їх 
взаємозв’язок. 

Учіння як пізнавальний процес. Основні етапи оволодіння знаннями. 
Викладання як діяльність учителя. Структура процесу викладання. 
Закономірності навчання. Об`єктивні та суб`єктивні закономірності 

процесу навчання. 
Принципи як вихідні положення, що визначають характер пізнавальної 
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діяльності учнів та технологію діяльності вчителя. Характеристика традиційних 
принципів навчання. Правила, що забезпечують реалізацію принципів. 

Принцип систематичності і послідовності навчання, його характеристика 
та шляхи реалізації в загальноосвітній школі. 

Принципи науковості та доступності навчання, їх характеристика, шляхи 
реалізації в загальноосвітній школі. 

Принцип наочності навчання. Я. А. Коменський, К. Д. Ушинським про 
роль наочності у навчально-виховному процесі. 

Принцип самостійності та активності у навчанні, його характеристика та 
шляхи реалізації у загальноосвітній школі. 

Українська народна дидактика: завдання, мета, зміст. Принципи народної 
дидактики. Методи народної дидактики: наочні, словесні, ігрові. 

Зміст освіти. Функції компонентів освіти. Загальна характеристика змісту 
освіти, відповідно до вимог Закону України "Про освіту". Взаємозв'язок 
загальної, політехнічної та професійної освіти. 

Навчальна програма. Її структура. Способи побудови навчальних програм. 
Види програм. 

Навчальні підручники і посібники. Вимоги до підручників і посібників. 
Проблема створення електронних джерел (підручників, посібників). 

Поняття методу, прийому та засобу навчання. Різні підходи до 
класифікації традиційних методів. Критерії оптимального підбору методів та 
засобів навчання. 

Характеристика методів організації навчально-пізнавальної діяльності: за 
джерелом інформації, за логікою передачі і сприймання навчальної інформації, 
за ступенем самостійності мислення учнів при засвоєнні знань, за ступенем 
керування. 

Характеристика методів стимулювання навчально-пізнавальної діяльності 
учнів: методи стимулювання інтересу до навчання, методи стимулювання 
обов`язку і відповідальності.  

Характеристика методів контролю та самоконтролю в навчанні: методи 
усного контролю, методи письмового контролю, методи лабораторно-
практичного контролю. 

Поняття про організаційні форми навчання. Характеристика систем 
навчання. Поняття контролю. Перевірка, оцінка, контроль. Методи і форми 
контролю. Функції контролю. 

Види навчання: догматичне, пояснювально-ілюстративне, проблемне, 
комп`ютерне, інтерактивне, розвивальне, особистісно орієнтоване. Їх 
характеристика. 

Комп’ютер як засіб навчання. Комп’ютерний контроль. Комп’ютерні 
програми. Методика застосування комп`ютера в навчальному процесі. 
Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. Інновація та її сутність. 
Інновація освіти. Критерії педагогічної інновації. Інноваційні методи навчання. 
Навчання в системі неформальної освіти. 
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ІІІ. Теорія виховання 
Сутність процесу виховання. Компоненти виховного процесу: мета, 

завдання, зміст, методи, форми, засоби. А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський 
про закономірності виховного процесу.  

Мета, завдання виховання учнів у сучасній школі. Концепція 
національного виховання (1994 р.) про всебічний розвиток особистості. 

Сутність самовиховання. Етапи, прийоми самовиховання. Співвідношення 
виховання і самовиховання. 

Закономірності та принципи виховання. Їх характеристика. Концепція 
національного виховання про принципи виховання. 

Принципи виховання як відображення закономірностей виховного 
процесу. Народна педагогіка про принципи виховання. 

Поняття про методи та прийоми виховання. Народна педагогіка про 
методи виховання. Різні підходи до класифікації методів виховання. 

Методи формування свідомості особистості: розповідь, лекція, бесіда, 
переконання. Їх характеристика. 

Методи формування досвіду суспільної поведінки і діяльності: вимога 
вправи, доручення, громадська думка. Їх характеристика. 

Методи стимулювання поведінки та діяльності вихованців: заохочення, 
покарання, змагання. Їх характеристика. 

Методи контролю та аналізу ефективності виховного процесу: 
спостереження, самоспостереження, самоосуд, самоаналіз, самонаказ, 
самопереконання. Їх характеристика. 

Розумове виховання. Завдання розумового виховання. Розумовий 
розвиток. Формування світоглядних позицій у процесі навчально-виховної 
роботи. Структура світогляду: знання, погляди, переконання, вчинки, дії 
людини. 

Моральне виховання. Суть моралі і моральності. Єдність 
загальнолюдських і національних цінностей у моральному  вихованні. Основні 
напрями морального виховання учнів. 

Трудове виховання: мета, завдання, зміст. Професійна орієнтація учнів: 
мета, завдання, зміст. Компоненти професійної орієнтації: професійна просвіта, 
професійна діагностика, професійна консультація, професійний відбір, 
професійна адаптація. 

Естетичне виховання: зміст, форми, методи. Джерела естетичного 
виховання. Естетичне виховання в педагогічній спадщині 
В. О. Сухомлинського. 

Фізичне виховання. Мета, завдання та зміст. Методи, форми, засоби 
фізичного виховання. Позашкільні заклади фізичного виховання, добровільні 
товариства, клуби та ін. 

Поняття про колектив. Ознаки колективу. Управління колективом. 
Колектив і особистість. Виховна роль колективу в працях А. С. Макаренка та 
В. О. Сухомлинського. 
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Динаміка розвитку учнівського колективу (А. Макаренко, А. Лутошкін). 
Функції вихователя та органів самоврядування на різних стадіях розвитку 
колективу. 

Дитячі та молодіжні організації: мета, завдання, зміст. Структура дитячих 
та молодіжних організацій. Неформальні об’єднання за інтересами, їх 
характеристика. 

Сутність сімейного виховання. Зміст виховання в сім’ї. Форми взаємодії 
школи та родини. Функції сучасної сім’ї. Провідні напрями сімейного 
виховання. 

 
IV. Педагогічні комунікації  

Основні риси, функції сучасного вчителя. Педагогічна майстерність, її 
елементи.  

Сутність, функції педагогічної комунікації.  
Складові невербальної комунікації. Основні засоби невербальної 

комунікації. 
Мовне спілкування як факт комунікації. Функції мовлення вчителя.  
Особливості, функції педагогічного спілкування. Педагогічне 

спілкування як діалог. Бар’єри спілкування. Ускладнення, що виникають у 
процесі спілкування. Структура педагогічного спілкування. Стилі 
педагогічного спілкування. Установка вчителя. Уміння слухати. Правила 
педагогічного спілкування.  

Взаємозв’язок між членами колективу в спільній діяльності. Соціально-
психологічний клімат  у педагогічному колективі.  

Конфлікти як засіб  регулювання міжособистісних стосунків. Конфлікти у 
школі. Педагогічний конфлікт: структура, сфера, динаміка. Конфлікт у 
взаємодії «вчитель-учні». Міжособистісні конфлікти у педагогічному 
колективі.  

Конфлікт у педагогічній взаємодії. Поведінка вчителя у конфліктній 
ситуації. Ігрові методи вирішення конфліктів. 
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