І ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на
основі здобутого освітнього рівня бакалавра, яка передбачає перевірку
здатності до опанування освітньої програми другого (магістерського) рівня
вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.
Результати фахового вступного випробування зараховуються для
конкурсного відбору осіб, які на основі освітнього рівня бакалавр, вступають на
навчання для здобуття ступеня магістра. Приймальна комісія університету
допускає до участі у конкурсному відборі осіб, які за результатом фахового
вступного випробування отримали не менше 70 балів (за шкалою від 0 до 100
балів).
Програма фахового випробування для вступу на навчання за освітнім
рівнем магістра за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (Освітня
програма  Педагогіка вищої школи) містить питання з таких навчальних
дисциплін підготовки бакалаврів за педагогічними спеціальностями:
1. Педагогіка.
ІІ ПЕРЕЛІК ТЕМ, З ЯКИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИКА
1. Педагогіка
Тема 1. Загальні основи педагогіки
Поняття про педагогіку. Основні педагогічні категорії. Предмет і
завдання педагогіки. Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими
науками.
Способи та рівні науково-педагогічного дослідження. Методи науковопедагогічних досліджень у сучасній педагогічній науці. Педагогічний
експеримент.
Загальні
закономірності
розвитку
особистості.
Особистість,
індивідуальність та індивід. Рушійні сили процесу розвитку особистості.
Середовище, виховання та спадковість.
Роль спадковості у людському розвитку. Проблема успадкування
спеціальних задатків, інтелектуальних та моральних якостей.
Вплив середовища на процес формування особистості.
Вікові кризи у розвитку особистості. Роль виховання у розвитку людини і
формуванні її особистості. Активна діяльність особистості як фактор її
розвитку.
Тема 2. Теорія виховання
Визначення виховання. Поняття про процес виховання. Структура
процесу виховання. Умови для ефективності процесу виховання.
Головна мета національного виховання. Суть змісту виховання у сучасній
школі. Система актуальних виховних завдань (інтелектуальне, патріотичне,

правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, екологічне, статеве, фізичне
виховання). Самовиховання учнів.
Процес виховання як система. Особливості виховного процесу. Загальні
закономірності процесу виховання. Принципи виховання. Характеристика
принципів виховання.
Поняття про методи виховання. Класифікація методів виховання. Методи
формування свідомості особистості. Методи організації діяльності. Методи
стимулювання. Вибір методів виховання.
Колектив як форма виховання. Учнівський колектив. Розвиток дитячого
колективу. Колектив і особистість. Педагогічне управління колективом.
Класний керівник. Функції, напрями і форми роботи.
Тема 3. Теорія освіти і навчання
Поняття про дидактику. Основні завдання дидактики.
Поняття про зміст освіти. Фактори, що зумовлюють формування змісту
освіти. Наукові вимоги до формування змісту освіти. Реалізація змісту освіти в
сучасній школі.
Суть процесу навчання. Процес навчання як система. Цілі процесу
навчання (цільовий компонент).
Стимулювання процесу навчання
(стимуляційно-мотивуючий компонент). Зміст навчального процесу (змістовий
компонент). Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів (операційнодіяльнісний компонент). Контроль і регулювання навчально-пізнавальної
діяльності (контрольно-регулювальний компонент). Оцінка і самооцінка якості
оволодіння виучуваним матеріалом (оцінно-результативний компонент).
Навчання, розвиток і виховання.
Закономірності, принципи і методи навчання. Поняття про принцип,
правило навчання. Система дидактичних принципів.
Класифікація методів навчання. Методи організації та самоорганізації
навчально-пізнавальної діяльності. Методи стимулювання і мотивації учіння.
Методи контролю і самоконтролю в навчанні. Бінарні методи навчання.
Ситуаційний метод. Вибір методів навчання.
Поняття про форми навчання. Урок як основна форма навчання. Типи
уроків, їх структура. Нестандартні уроки. Допоміжні форми навчання.
Психолого-педагогічні вимоги до перевірки та оцінки знань, умінь і
навичок. Види контролю: попередній, поточний, періодичний та заключний.
Методи контролю: усний, письмовий, графічний, програмний. Критерії
оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою
оцінювання.
Тема 4. Школознавство
Принципи управління освітою. Структура управління освітою в Україні.
Системний підхід до управління педагогічним процесом. Керівна діяльність
адміністрації. Педагогічна рада школи. Функції директора школи та його
заступників. Планування роботи у загальноосвітньому навчальному закладі.
Атестація педагогічних кадрів.
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Тема 5. Сучасний учитель, його діяльність і професійне зростання
Учитель, його роль і значення у навчально-виховному процесі. Функції
учителя. Науково-методична робота у загальноосвітньому навчальному закладі.
Підвищення фахової кваліфікації педагогів.
Зміст педагогічної майстерності, шляхи її становлення та реалізації.
Педагогічні здібності. Педагогічна техніка. Культура педагогічного мовлення.
Майстерність педагогічного спілкування.
ІІІ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
До навчальної дисципліни «Педагогіка»:
Основна
1. Волкова Н.П. Педагогіка: Нав. посіб. Вид. 4-те, перероб., доп. – К. :
Академвидав, 2014. – 616 с. (базовий підручник).
2. Пєхота О.М., Старєва А.М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка
вчителя: Монографія. – 2-ге вид. доп. та перероб. – Миколаїв: Вид-во
«Іліон», 2007. – 272с.
3. Педагогіка: Навч. посібник /В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. –
3-є вид., випр. і доп. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика»,
2006. – 400с.
4. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія /
С.О.Сисоєва, А.М.Алексюк, П.М.Воловик та ін.; За ред. С.О.Сисоєвої. –
К.: ВІПОЛ, 2001. – 502 с.
Додаткова
1. Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества.
– К.: Освіта, 1991. – 110 с.
2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-метод. посібник. –
К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
3. Громкова М.Т.
Психология и педагогика профессиональной
деятельности: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. –
415с. – (Серия «Педагогическая школа. ХХ1 век».).
4. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. /О.М. Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.
Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.
5. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навчальний
посібник. – К.: Вища школа, 2004. – 335 с.
6. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как
обучать всех по-разному?: Пособие для учителя. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС,
2005. – 383 с.

IV СТРУКТУРА ВАРІАНТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
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Кожний варіант фахового вступного випробування містить 35 тестових
питань, зміст яких стає відомим вступнику лише при отриманні варіанту
випробування.
Варіант складається із завдань таких форм:
1) Питання на обрання правильної відповіді – до кожного питання
надаються чотири варіанти відповіді, з яких вступник має обрати одну,
зробивши відповідну позначку;
2) Питання на встановлення відповідності – до кожного питання надано
інформацію, позначену цифрами ліворуч і літерами праворуч, для якої
вступник повинен встановити відповідність, зробивши відповідні
позначки у таблиці на перетинах рядків і стовпчиків.
Розподіл питань у кожному варіанті:
- за формою завдань
№
Форма завдання
з/п
1 Питання на обрання правильної відповіді
2 Питання на встановлення відповідності
Усього

Кількість одиниць
у варіанті
20
15
35

- за темами навчальних дисциплін
№
Зміст питання
з/п
1 За темами навчальної дисципліни «Педагогіка»
Усього

Кількість одиниць
у варіанті
35
35

V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ
Оцінка за відповідь на кожне питання варіанту фахового вступного
випробування може набувати одного з двох значень:
максимального значення кількості балів – за правильної відповіді,
мінімального значення (0 балів) – за неправильної відповіді.
Розподіл максимальної кількості балів за відповіді на завдання різної
форми наведений у таблиці:
№
Форма завдання
з/п

Максимальне
значення,
кількість балів
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Максимальна кількість
балів, яка може бути
набрана за виконання
завдань певної форми

1

Питання
на
обрання
правильної відповіді

2

20*2 = 40

4 – за увесь тест
2

Питання на встановлення
відповідності

4/4 – за кожну
правильно
встановлену
відповідність

Усього

15*4 = 60

100
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