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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Програма додаткового вступного фахового випробування розроблена для 

осіб з рівнем «молодший бакалавр», які вступають на напрям підготовки 
«Спеціальна освіта» до Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара для отримання рівня «бакалавр» за скороченим терміном 
навчання. 

Програму розроблено на базі державного стандарту з підготовки фахівців 
освітнього рівня «бакалавр» напряму підготовки6.010105  «Корекційна освіта» 
та навчальних програм, затверджених Вченою радою Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся Гончара. 

 
Мета додаткового вступного фахового випробування: 

– виявлення рівня знань абітурієнтів у галузі історії педагогіки, перевірка 
здатності до педагогічного осмислення явища виховання, навчання і 
розвитку дитини в умовах родинно-суспільного виховання; 

– підготовка до практичної реалізації завдань педагога у сучасних умовах 
спеціальної освіти. 

 
Завдання додаткового вступного фахового випробування: 

– виявити теоретичні знання абітурієнтів з різних періодів розвитку 
педагогіки; 

– висвітлення уміння аналізувати і оцінювати педагогічні завдання, уміння 
застосовувати набуті знання на практиці. 

 
Матеріали програми вступного фахового випробування подано за 

такими змістовими модулями: 
– історія зарубіжної класичної школи і педагогіки;  
– історія української школи і педагогіки. 

 
Програма складається із таких розділів: «Пояснювальна записка», 

«Перелік питань для підготовки до складання іспиту»,«Вимоги до рівня 
підготовки з педагогіки», «Критерії оцінювання знань і вмінь», «Форма 
проведення додаткового фахового вступного випробування і структура білету», 
«Список рекомендованої літератури». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СКЛАДАННЯ 
ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ» 

Історія зарубіжної класичної школи і педагогіки 
Предмет, завдання, основні поняття, принципи історії педагогіки, їх 

характеристика. Методологічні підходи до проблеми виникнення виховання. 
Становлення виховання як цілеспрямованого процесу. Зародження 
організованих форм виховання в умовах формування і розвитку стародавніх 
цивілізацій.  

Основні проблеми розвитку європейського шкільництва та педагогічної 
думки (Антична педагогіка, педагогічна думка в епоху Середньовіччя). 

Система виховання й освіти в державах Стародавньої Греції: спартанська 
й афінська система виховання, педагогічна думка Стародавньої Греції. 
Виховання, освіта і педагогічна думка в Стародавньому Римі. Зародження 
християнської традиції у вихованні. Освіта і педагогічна думка у Візантії. 
Освіта в країнах Близького і Середнього Сходу в епоху Середньовіччя. 
Виховання, школа і педагогічна думка в Західній Європі в Середні віки і в 
епоху Відродження: культура і наука на ранніх етапах розвитку феодалізму; 
церковні школи в Західній Європі; рицарське виховання; виникнення й 
розвиток середньовічних університетів; педагогічні ідеї епохи Відродження; 
реформація і її політика в галузі освіти й виховання; єзуїтська система 
виховання в період Контрреформації. 

Соціально-економічні і політичні особливості розвитку освіти в країнах 
Західної Європи у ХVІІ-XVIII ст.: педагогічна думка у країнах Західної Європи 
у ХVІІ ст., педагогічна теорія Я. А. Коменського. Схоластичність шкільної 
освіти у XVII-XVIII ст. Рух за відновлення шкільної освіти і методів навчання. 
Шкільна освіта в Англії в XVII-XVIII cт.: емпірико-сенсуалістична концепція 
виховання й освіти Джона Локка (мета, завдання, зміст і методи виховання й 
освіти джентльмена; виховання дітей трудящих). Педагогічна думка Франції у 
XVIII ст.: педагогічна концепція Жан-Жака Руссо.  

 Питання виховання в європейських соціальних вченнях XIX ст. Вплив 
демократичних ідей Й. Г. Песталоцці на розвиток педагогічної теорії і шкільної 
практики. Ідея класового підходу до питань виховання й освіти. Рух за реформу 
шкільної справи в кінці XIX ст. Основні напрямки реформаторської педагогіки: 
педагогіка позитивізму; теорія «вільного виховання»; експериментальна 
педагогіка; педагогіка дії; теорія «трудової школи» і «громадянського 
виховання»; теорія і практика «нового виховання» і «нових шкіл»; педагогіка 
культури. 

 
Історія української школи і педагогіки 
Зародження виховання на українських землях. Українська народна 

педагогіка. Особливості становлення виховання у східних слов’ян. Зародження 
писемності, розвиток шкільної освіти за часів Київської Русі. Літературно - 
педагогічна спадщина ХІ-ХШ ст. Українське шкільництво у ХІV-ХV ст. 

Виникнення і розвиток шкіл в Україні у XVI-XVII cт. Братські школи, їх 
роль у формуванні національної свідомості, науки та культури. Заснування 



перших українських академій. Острозька та Києво-Могилянська академії. 
Організація і методика навчально-виховного процесу в Києво-Могилянській 
академії. Розвиток українського шкільництва на терені Запорізької Січі. 
Українська педагогічна думка епохи Відродження. 

Втрата державності та занепад системи народної освіти в Україні (ХVІІІ-
ХІХ ст.).Середня і вища освіта в Україні в VУШ – початку ХІХ ст. Освіта і 
педагогічна думка в Україні першої половини ХІХ ст. Просвітницька діяльність 
і педагогічні ідеї видатних українських вчених, письменників і громадських 
діячів. К. Д. Ушинський – основоположник наукової педагогіки і реформи 
школи. 

Школа і педагогіка України у ХХ ст. Освіта в Українській державі (1917-
1919 рр.). Ідеї національної освіти й виховання в Україні початку ХХ ст. 
Характерні риси радянської тоталітарної школи і системи виховання в 1920-30-
ті роки. Педагогічна система А. С. Макаренка. Особливості становлення освіти 
у післявоєнний час (кінець 1940-50-ті роки). Розвиток освіти й педагогіки у 
1960-80-ті роки. Педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського. 

Сучасні тенденції розвитку освіти незалежної України та початок 
відродження національної школи. Тенденції розвитку освіти в Україні. 

 
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ З ДИСЦИПЛІНИ  

«ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ» 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми абітурієнти повинні: 
знати: 
– основні поняття, терміни, концепції історії педагогіки; 
– специфіку предмета, завдання та методи дисципліни, систему педагогічних 

вчень; 
– різноманітні форми організації навчально-виховного процесу в школі; 
– систему професійно важливих якостей та вмінь учителя. 
– специфіку предмета, завдання та методи історії педагогіки в системі 

гуманітарних наук;  
– основні шляхи та закономірності розвитку виховання, школи і педагогічної 

думки у різні історичні періоди;  
– сучасні форми виховання і педагогічні течії через їх історичний родовід;  
– погляди та спадщину найвидатніших педагогів минулого;  
– витоки історії педагогіки й процес її розвитку, що впливає на формування 

світогляду майбутніх спеціалістів; 
 
уміти: 
– характеризувати провідні лінії в розвитку педагогічної діяльності; 
– самостійно мислити (бачити і розуміти закономірності розвитку педагогічних 

явищ);  
– критично ставитись до педагогічної спадщини минулого; 
– послугуватися методами ретроспективного аналізу історико-педагогічних 

явищ і фактів. 
 



ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО 
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ І СТРУКТУРА БІЛЕТУ  

З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ» 
 
На виконання тесту відводиться 120 хвилин (дві астрономічні години). 
Іспит проводиться у письмовій тестовій формі. Абітурієнтам 

пропонується виконати тестові завдання закритого типу та завдання на 
встановлення відповідних зв’язків. 

Загальна кількість тестових завдань питань із одним варіантом 
правильної відповіді – 25. 

За кожну правильну відповідь на питання закритого типу (одна правильна 
відповідь із чотирьох ймовірних) нараховується4 бали. Максимальна кількість 
балів за відповіді усіх завдань тесту – 100. 

 
 

Структура білету:  
 

№ Дисципліна Завдання на 
встановлення 
відповідності  

Завдання на 
пошук 

правильної 
відповіді (4 б.) 

1 Історія педагогіки - 25 
 Разом (100 б.)  25х4=100 (б.) 
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