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Пояснювальна записка
Програма фахових вступних випробувань для вступу на спеціальність
011 «Освітні, педагогічні науки» включає перелік тем, які дають можливість
оцінити загальний освітньо-кваліфікаційний рівень розвитку абітурієнта на
основі базових знань, отриманих під час здобуття першої вищої освіти.
Програма передбачає, також, встановлення рівня обізнаності з питань,
пов’язаних з основними положеннями і напрямами майбутнього фаху –
педагогіка вищої школи.
Програма фахових вступних випробувань включає знання дисциплін
з напрямів: загальна педагогіка, дидактика, теорія виховання.
Учасник іспиту повинен:
Знати: структуру педагогіки як науки, основні педагогічні категорії,
методи педагогічних досліджень, основні положення теорії виховання та
дидактики, тенденції розвитку сучасної національної системи освіти.
Уміти: працювати з навчальною та науковою літературою з педагогіки,
орієнтуватися в колі проблем сучасної педагогічної теорії, аналізувати
реалізацію основних закономірностей і принципів навчання та виховання в
реальній педагогічній практиці, обирати відповідно до педагогічної ситуації
необхідні методи навчання та виховання, аналізувати ефективність їх
застосування.
Мати навички: роботи за науковою та навчальною літературою з
педагогіки, аналізу реальної педагогічної ситуації, вибору методів і засобів
навчання та виховання, аналізу ефективності їх застосування, самовиховання.
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Перелік питань, що виносяться на вступне випробування
В даному розділі поданий перелік питань з дисциплін: загальні основи
педагогіки, дидактики та теорії виховання для вступних випробувань для
здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».
1.1. Загальні основи педагогіки
1.

Основні категорії педагогіки. Система педагогічних наук.

2.

Завдання освіти в ХХІ столітті.

3.

Функції педагогічної науки.

4.

Система освіти і її характеристика.

5.

Поняття про зміст освіти. Сучасні концепції змісту освіти.

6.

Педагогічна антропологія як філософська база виховання.

7.

Взаємозв'язок політики й економіки з педагогічною теорією й
педагогічною практикою.

8.

Педагогічні інновації.

9.

Антропологічний та цивілізаційний підходи до виховання і навчання.

10. Методи науково-педагогічного дослідження.
11. Поняття про методологію педагогічної науки. Методологічна культура
педагога.
12. Людина як суб'єкт і об'єкт педагогічного процесу. Індивідуальний
розвиток особистості та його рушійні сили.
13. Керівництво самовихованням й саморозвитком учнів.
14. Соціальні й біологічні чинники розвитку особистості.
15. Вікові особливості учнів й урахування їх в організації педагогічного
процесу.
1.

1.2. Дидактика
Дидактика, її предмет й основні категорії.

2.

Сутність процесу навчання. Протиріччя процесу навчання й шляхи їх
подолання.

3.

Структура й функції процесу навчання.

4.

Мета навчання. Зміст навчального процесу.

5.

Організаційні форми навчання.
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6.

Поняття про засоби навчання.

7.

Характеристика видів навчання.

8.

Можливості різних методів навчання в активізації пізнавальної
діяльності учнів.

9.

Діагностика навчання.

10. Класно-урочна форма організації навчання.
11. Класифікація методів навчання.
12. Поняття про методи, прийоми навчання. Умови вибору методів
навчання.
13. Закономірності й принципи процесу навчання.
14. Принципи наочності в навчанні.
15. Характеристика діяльності учителя у навчальному процесі.
16. Психологічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів.
17. Сутність проблемного навчання, шляхи його реалізації у навчальній
практиці.
18. Інтерактивні методи навчання.
19. Нестандартні форми навчання.
20. Дистанційне навчання.
21. Психологічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів.
22. Мотивація учіння.
23. Методи активізації творчої діяльності учнів.
24. Особистісно-орієнтований підхід, його завдання і значення.
25. Самоосвіта, її завдання та шляхи здійснення.
1.3. Теорія виховання
1.

Загальне поняття про методи виховання.

2.

Форми роботи учителя з батьками учнів.

3.

Методи стимулювання діяльності й поведінки учнів.

4.

Організаційні форми виховання.

5.

Естетичне виховання в сучасних умовах.
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6.

Проблеми трудового виховання у закладах освіти.

7.

Закономірності виховного процесу.

8.

Принципи виховання й правила їх реалізації в педагогічній практиці.

9.

Мета виховання в сучасній педагогічній науці.

10. Формування громадянської культури школярів.
11. Екологічне виховання учнів.
12. Художня культура учнівської молоді.
13. Виховання здорового способу життя.
14. Трудове, політехнічне та економічне виховання особистості.
15. Моральне виховання в сучасній школі.
16. Культурологічний

підхід

-

методологічна

основа

виховання

особистості.
17. Аксіологічний підхід у вихованні.
18. Виховання у сучасної учнівської молоді почуття совісті.
19. Виховання ціннісних орієнтацій в учнівської молоді.
20. Колектив як суб'єкт і об'єкт виховного процесу. Структура колективу.
21. Поняття про колектив. Стадії формування учнівського колективу.
22. Виховання як соціокультурний і педагогічний процес.
23. Принципи існування й розвитку учнівського колективу.
24. Методи організації діяльності й формування досвіду соціальної
поведінки.
25. Духовний розвиток особистості.
26. Взаємозв'язок фізичного і духовного розвитку особистості.
27. Педагогічні проблеми становлення світогляду особистості.
28. Взаємодія сім'ї, педагогічного колективу й громадських організацій в
духовному розвитку особистості.
29. Діагностика духовного розвитку особистості.
30. Діяльність та спілкування як джерела розвитку особистості.
31. Взаємозв'язок розвитку, виховання й формування особистості.
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Критерії оцінювання знань
Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за 200-бальною шкалою. При
цьому використовуються такі критерії:

180-200 балів

160-179 балів
140-159 балів
120-139 балів
100-119 балів

до 99 балів

абітурієнт дав правильну, вичерпну відповідь на
поставлене питання, продемонстрував глибокі знання
понятійного апарату і літературних джерел, уміння
аргументувати власне ставлення до відповідних
категорій, залежностей, явищ.
абітурієнт у цілому відповів на поставлене запитання,
але не зміг переконливо аргументувати власну
відповідь, помилився у використанні понятійного
апарату, припустив несуттєву помилку у відповіді.
абітурієнт отримує за правильну відповідь з двоматрьома суттєвими помилками.
абітурієнт дав неповну відповідь на запитання, ухилився
від
аргументації,
показав
задовільні
знання
літературних джерел.
абітурієнт має неповне знання програмного матеріалу,
але отримані знання відповідають мінімальним
критеріям оцінювання.
абітурієнт дав неправильну відповідь, показав
незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної
літератури, ухилився від аргументації чи взагалі не
відповів.

Екзаменаційний білет містить 3 питання з основних розділів,
приведених у Програмі.
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