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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Програма додаткового вступного випробування для абітурієнтів, які 

вступають на навчання для здобуття ступеня вищої освіти – магістра, за 
спеціальністю 0.11 «Освітні, педагогічні науки» на основі базової або повної 
вищої освіти розроблена відповідно до Державного стандарту.  

Організація та проведення додаткової вступної співбесіди відбувається у 
порядку визначеному у Положенні про приймальну комісію комунального 
закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 

Мета вступного випробування – з’ясувати рівень знань вступників, з 
метою відбору претендентів на навчання за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти в межах ліцензованого обсягу. 

Форма додаткового вступного випробування: вступне випробування 
проводиться у формі співбесіди. 

Вимоги до відповіді абітурієнта. Вступник повинен: 
– знати матеріал; 
– повно та коректно обґрунтувати відповіді; 
– вміти довести точку зору;  
– послідовно  та логічно відповідати на запитання. 
Під час проведення вступного випробування не допускається 

користування електронними приладами, підручниками, навчальними 
посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням 
Приймальної комісії.  

У разі використання вступником під час вступного випробування 
сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від 
участі  у випробуваннях, про що складається акт. 

Вступники, які не з’явились на вступне випробування (співбесіду) без 
поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах 
і конкурсі не допускаються.  

 
 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ З «ПЕДАГОГІКИ» ДЛЯ 
ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 0.11 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ 

НАУКИ» 
 

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

Зв’язок педагогіки з іншими науками. Методологічні основи педагогіки, її рівні. 
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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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.  
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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. 

 
 

3. ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ СПІВБЕСІДИ ДЛЯ ВСТУПУ НА 
НАВЧАННЯ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 0.11 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» 
1. Укажіть відомі Вам галузі педагогіки. 
2. Дайте визначення поняттю «андрагогіка». Укажіть на функції та 

особливості освіти дорослих. 
3. Назвіть і опишіть теоретичні й емпіричні методи педагогічного наукового 

пізнання. 
4. Виділить особливості розвитку педагогічної думки епохи Античності. 
5. Опишіть розвиток освіти та педагогічної теорії в епоху Середньовіччя та 

ранньомодернового часу. 
6. Розкрийте особливості розвитку педагогічної думки в період 

Просвітництва. 
7. Узагальнить внесок у розвиток педагогічної теорії вітчизняних учених – 

Г. С. Сковороди, О. В. Духновича, К. Д. Ушинського, Б. Д. Грінченка. 
8. Розкрийте особливості функціонування класичної моделі освіти ХІХ – 

початку ХХ ст. 
9. Схарактеризуйте особливості організації та функціонування радянської 

моделі освіти. Виокреміть її сильні та слабкі сторони. 
10. Дайте характеристику педагогічній системі А. С. Макаренка та 

В. О. Сухомлинського. 
11. Оцінить розвиток національної системи освіти України в період 

незалежності. 
12. Визначить особливості інтеграційних процесів в системі освіти 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Роз’ясніть поняття «глобалізація освіти». 
13. Схарактеризуйте сутність, структуру та функції педагогічної діяльності. 
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14. Роз’ясніть поняття «стилі педагогічної діяльності». Укажіть три основні 
стилі. 

15. Назвіть закони та основні закономірності навчання. 
16. Роз’ясніть сутність понять «компетенція» і «компетентність» у 

педагогічній діяльності. 
17. Укажіть та обґрунтуйте назву основних принципів навчання. 
18. Дайте пояснення методам навчання. Назвіть найсуттєвіші з них. 
19. Поясніть сутність класно-урочної системи навчання. Виділить її 

найсуттєвіші ознаки. 
20. Обґрунтуйте значення позаурочних форм навчання. Виділить їх типи та 

критерії ефективності. 
21. Розкрийте сутність диференційованого навчання. 
22. Схарактеризуйте системно-розвивальне навчання. 
23. Розкрийте поняття «технологія навчання». Назвіть приклади окремих 

технологій. 
24. Розкрийте сутність педагогічної техніки та окремих її видів. 
25. Поясніть сутність проективного навчання. 
26. Поясніть сутність програмованого навчання. 
27. Поясність сутність проблемного навчання. 
28. Поясніть сутність модульно-рейтингового навчання. 
29. Поясніть сутність інтерактивного навчання. 
30. Поясніть сутність інклюзивного навчання. 
31. Поясніть сутність інноваційного навчання. 
32. Виділить та схарактеризуйте методи контролю та самоконтролю у 

навчанні. 
33. Виділить ознаки формальної та неформальної освіти дорослих. 

Установіть значення кожного з типів для професійного зростання фахівця. 
34. Розкрийте механізм управління закладами середньої освіти: структура, 

принципи, функції управління, громадський контроль. 
35. Роз’ясніть сутність мети виховання. Укажіть відомі Вам напрями 

виховання. 
36. Розкрийте основні закономірності та принципи виховання. 
37. Визначить та поясніть сутність загальних методів виховання. 
38. Укажіть сутність, ознаки, структуру на методи формування учнівського 

колективу. 
39. Виявіть особливості управління педагогічним колективом. 
40. Установіть методи та засоби управління конфліктами в педагогічному 

середовищі та у відношеннях педагогів, батьків і учнів. 
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