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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вступне випробування проводиться у вигляді виконання письмових 

тестових завдань і має за мету визначити ступінь обізнаності абітурієнта з 

проблемами організації системи освіти, діяльності навчального закладу, 

можливістю використовувати у своїй практичній діяльності традиційні й 

новітні технології управління навчальним закладом та перевірити знання 

основ вітчизняної історії – головних фактів, процесів та явищ суспільного, 

політичного та культурного життя народів України в минулому. 

Тестовий контроль професійно-педагогічних знань вступників 

(абітурієнти вже є дипломованими спеціалістами) в сучасних умовах має 

низку переваг над традиційними методами вступних випробувань: економія 

витрат часу, перевірка стану засвоєння значної частини навчального 

матеріалу; одночасна охопленість перевіркою великої кількості осіб; фіксація 

обізнаності у кількісних показниках; визначення рейтингу, необхідного в 

конкурсному наборі; кількісна фіксація (в балах) рівня засвоєння матеріалу; 

зосередженість уваги на відповіді по суті; полегшення оцінювання завдяки 

однозначності правильних відповідей; отримання об'єктивної оцінки знань 

абітурієнтів; статистична оцінка результатів вступного випробування. Усі 

тестові завдання сконструйовані у закритій формі (тобто мають 

запропоновані варіанти відповідей, з яких одна чи декілька є правильними). 

Кожне тестове завдання має таку структуру: запитально-інструктивна 

частина і відповіді. 

 Під час розв'язання тестового завдання абітурієнту слід уважно 

ознайомитися із запитально-інструктивною частиною, оскільки саме вона 

часто містить підказку одноелементного чи багатоелементного (множинного) 

вибору правильної відповіді. 

Критерії оцінювання: 

 рівень інформованості з проблематики; 

 вміння будувати логічну відповідь; 

 чіткість відповідей на запитання; 

 рівень аналітичної культури. 

Вступне фахове випробування включає в себе матеріали з основних 

розділів педагогіки та історії України, а саме: 

 

Педагогіка: 

1. Загальні основи педагогіки 

Предмет, завдання і основні категорії педагогіки, основні категорії 

педагогіки; джерела розвитку педагогіки; загальні етапи становлення 

педагогіки, методологія педагогічних досліджень, завдання педагогіки в 

сучасній освіті, зв'язок педагогіки з іншими науками. 

Мета виховання. Ідеал національного виховання, його зміст, будова, 

дієвість. Основні напрямки національного виховання. Державна національна 

програма «Освіта» (Україна XXI століття) про принципи національного 

виховання. Програма виховання як система цілей виховання. 



Поняття розвитку і формування особистості, закономірності, рушійні 

сили та фактори розвитку особистості, виховання як провідний фактор 

розвитку і формування особистості. Роль спадковості в розвитку та 

формуванні особистості. Середовище як умова розвитку та формування 

особистості. Роль 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. Її структура відповідно до Закону 

України «Про освіту». 

Загальноосвітня школа трьох ступенів. Концепція 12-річної 

загальноосвітньої школи про мету, завдання діяльності школи. 

Особливості системи освіти в провідних країнах світу. Їх порівняльна 

характеристика. 

 

2. Школознавство 

Поняття системи освіти, її залежність від соціально-політичних, 

економічних та культурних факторів. 

Принципи побудови системи освіти в Україні. 

Структура системи освіти. 

Нові типи навчальних закладів. 

Поняття про управління освітою. 

Принципи управління освітою. 

Структура управління освітою в Україні. 

Органи внутрішкільного управління. 

Форми та мета внутрішкільного контролю. 

Планування роботи школи та його значення. 

Види планування: перспективне, річне, поточне. 

Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки 

вчителя і завдання. 

Основні форми методичної роботи в школі. 

Вивчення і поширення передового педагогічного досвіду, 

впровадження досягнень педагогічної науки у практику. 

 

3. Теорія виховання 

Сутність процесу виховання та компоненти виховного процесу. 



Мета, завдання виховання учнів у сучасній школі. Концепція 

національного виховання (1994) про всебічний розвиток особистості. 

Сутність самовиховання. Етапи, прийоми самовиховання. 

Співвідношення виховання і самовиховання. 

Закономірності та принципи виховання. Їх характеристика. 

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. 

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; 

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. 

Динаміка розвитку учнівського колективу (А.С. Макаренко, 

А.М. Лутошкін). Функції вихователя та органів самоврядування на різних 

стадіях розвитку коллективу. 

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. 

 



4. Теорія освіти і 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 

процессу. 

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 

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.Ушинський про 

роль наочності у навчально-виховному процесі. 

Принцип самостійності та активності у навчанні, його характеристика 

та шляхи реалізації в 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, особистістно 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. 

 

5. Основи педагогічної майстерності 

Сутність педагогічної діяльності вчителя. Суспільна значущість 

професії вчителя, його функції. Поняття педагогічної діяльності, її структура. 

Професійно-педагогічна діяльність як мета-діяльність. Розповідь учителя як 

модель педагогічної діяльності. 

Педагогічна майстерність і особистість учителя. Поняття педагогічної 

майстерності. Елементи педагогічної майстерності. Педагогічна ситуація і 

педагогічна задача. Самовиховання вчителя. 

Педагогічна техніка вчителя. Поняття педагогічної техніки. Внутрішня 

техніка вчителя. Зовнішня техніка вчителя. Майстерність учителя в керуванні 

психічним самопочуттям. Зовнішній вигляд учителя. Основи мімічної та 

пантомімічної виразності. Дихання й голос як елементи педагогічної техніки. 

Дикція як елемент педагогічної техніки. 

Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці. Мовлення і 

комунікативна поведінка вчителя. Функції мовлення вчителя у взаємодії з 

учнями. Умови ефективності професійного мовлення вчителя. Шляхи 

вдосконалення мовлення майбутнього вчителя. 

Педагогічна майстерність як мистецька дія в театрі. Особливості 

образного мислення. Образ у мистецтві театру. Театральне мистецтво у 

вимірах педагогіки. Театральне мистецтво у вимірах психології. Театральне 

мистецтво у вимірах естетики. 

Спільне й відмінне в театральному і педагогічному мистецтві. 

Педагогічна та акторська дія. Педагогічна сумісність і педагогічне 

сприймання. Урок – театр одного актора. 

Майстерність педагогічного спілкування. Поняття педагогічного 

спілкування, його особливості, функції, види. Педагогічне спілкування як 

діалог. Контакт у педагогічному діалозі. Структура педагогічного 

спілкування. Стиль педагогічного спілкування. Конфлікт у педагогічній 

взаємодії. Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії в 

педагогічному спілкуванні. Особистість учителя як інструмент впливу в 

педагогічній взаємодії. Характеристика перцептивної сторони педагогічного 

спілкування. Увага й уява вчителя. Способи комунікативного впливу 



переконування і навіювання. Стратегії взаємодії у спілкуванні як 

характеристика інтерактивного компонента педагогічної взаємодії. 

Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної 

бесіди. Індивідуальна педагогічна бесіда як модель діалогічної взаємодії. 

Структура бесіди. Етап моделювання. Забезпечення психологічного контакту 

на початку бесіди. Роль невербальних засобів. Методика контактної взаємодії 

як технологія забезпечення контакту. Техніки взаємодії у процесі аналізу 

проблеми та пошуку її вирішення. Прийоми педагогічної взаємодії. 

Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні. Урок як 

навчальний діалог учителя з учнями. Елементи технології уроку-діалогу. 

Майстерність побудови діалогічної взаємодії на уроці. Психолого педагогічні 

«кріплення» уроку-діалогу. Професійні секрети вчителів майстрів у 

організації діалогу з учнями на уроці. 
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Історія України:  

Розділ 1. Давня та середньовічна історія України 

Первісний лад на території України. Ранній залізний вік: кочові 

цивілізації Південної України, грецька колонізація, римський світ. 

Слов’янські племена: розселення на території України, господарство, 

суспільний устрій та релігія. Етапи формування Київської Русі. Суспільно-

політичний устрій давньоруської держави та її розвиток. Соціально-

економічний розвиток Київської Русі: сільське господарство, ремесла, 

торгівля, соціальні групи населення. Феодальна роздробленість Русі. 

Галицько-Волинське державне утворення. Монгольська навала і 

встановлення золотоординського іга. Культура Київської Русі. Українські 

землі в складі Великого князівства Литовського: державний лад та 



суспільний устрій, ліквідація удільних князівств, польсько-литовські унії та 

феодальні війни в Литві. 

 

Розділ 2. Українські землі в XVI – XVIII ст. 

Українські землі в складі Речі Посполитої (1569-1648 рр.): Люблінська 

унія та її наслідки, соціально-економічний розвиток, встановлення кріпацтва, 

Берестейська унія та конфесійне протистояння в Україні. Формування 

українського козацтва. Запорозька Січ. Роль козацтва у збереженні традицій 

державотворення та збереження національної самобутності. Національно-

визвольна боротьба українського народу. Конотопська битва 1659 р. Руїна. 

Територіальний розподіл українських земель між Польщею та Україною. 

Гетьманщина. Гетьманування Івана Мазепи. Україна в роки Північної війни. 

Пилип Орлик державно-історична постать, «Конституція України» Пилипа 

Орлика. Гайдамацький рух. Коліївщина. Рух опришків у XVIII ст. Ліквідація 

автономії Гетьманщини та руйнація Запоріжської січі. Українська культура 

XVII – XVIII ст. 

 

Розділ 3. Україна під владою Російської та Австрійської імперій 

(кінець XVIII – початок ХХ ст.) 

Розділи Речі Посполитої й українські землі. Адміністративно-

територіальні перетворення на українських землях наприкінці XVIII – на 

початку ХІХ ст. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини та 

Галичини наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. 

Початок національного відродження. Кирило-Мефодіївське братство. 

Національно-культурні та громадські рухи на українських землях. Революція 

1848-1849 рр. на західноукраїнських землях та її наслідки. 

Реформи 1860-1870-х років в Російській імперії та особливості їхнього 

проведення на українських землях. Пореформений соціально-економічний 

розвиток Наддніпрянщини. Громадський рух. Створення та діяльність 

українських політичних партій. Україна в роки Першої російської революції 

та третьочервневої монархії. 

Західноукраїнські землі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: 

соціально-економічний розвиток, українофільський рух, діяльність 

українських політичних партій, українсько-польські відносини. 

 

Розділ 4. Новітня історія України 

Україна в роки Першої світової війни: військові дії 1914-1916 рр. на 

території України, російська окупація Галичини та Буковини, 1914-1915 рр., 

український рух в роки війни, загострення економічної та політичної кризи в 

Австро-Угорській та Російській імперіях й українське питання. Лютнева та 

Жовтнева революції 1917 р. в Росії, їх вплив на події в Україні. Відтворення 

української державності. Центральна рада. Гетьманат. Директорія. Діапазон 

можливостей та причини поразок (1917-1918 рр.). Західноукраїнська народна 

республіка. Злука українських земель. Затвердження радянської влади. 

Військовий комунізм. 



Українська РСР у складі СРСР. Політика українізації. Нова економічна 

політика. Індустріалізація. Колективізація. Голодомор 1932-1933 рр. Україна 

в лабетах тоталітарного ладу. Українська культура 1920-1930-х років. 

Залучення західноукраїнських земель до СРСР внаслідок реалізації пакту 

«Молотова-Рибентропа». Наступ гітлерівських військ в Україні, 1941-

1942 рр. Окупаційний режим на українських землях. Підпільний та 

партизанський рух. Націоналістичний рух опору: боротьба ОУН-УПА. 

Звільнення українських земель з-під німецько-фашистських загарбників. 

Наслідки Другої світової війни для України. Радянізація Західної України. 

Опір УПА радянській владі, 1945-1953 рр. Відновлення народного 

господарства у повоєнні роки. Голод 1946-1947 рр. Україна доби Відлиги. 

УРСР в період Застою. Шістдесятництво і дисидентський рух. Перебудова і 

боротьба за державний суверенітет України. УРСР на міжнародній арені в 

повоєнний період. Розвиток культури України, 1945-1991 рр. 

Акт проголошення незалежності України. Процеси державотворення. 

Прийняття Конституції України. Політичний розвиток України: формування 

багатопартійності, політичні кризи та їхнє подолання, президентські та 

парламентські вибори 2010 та 2012 рр. Україна в системі міжнародних 

відносин, 1991-2014 рр. Євроінтеграційна стратегія України. Розвиток 

української культури наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 
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