
 



 

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Додаткове фахове вступне випробування проводиться для осіб, що беруть 

участь у конкурсі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра 

(магістра, ОКР спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю і передбачає 

перевірку рівня теоретичної та практичної підготовки вступника необхідної для 

опанування магістерської програми. 

Вступники повинні продемонструвати знання з основних понять та 

категорій педагогічної науки й освіти, сучасних теорій та методів педагогіки, 

обізнаність із сучасними тенденціями розвитку освіти, а також вміння 

здійснювати самостійний аналіз педагогічних проблем, здатності й готовності 

застосувати теоретичні знання на практиці.  

Додаткове фахове вступне випробування проводиться в усній формі 

(співбесіда) з використанням білетів, структура яких включає два теоретичних 

питання. Відповіді вступника, які виносяться на співбесіду оформлюються в 

аркуші усної відповіді (співбесіди) зі штампом Приймальної комісії. Тривалість 

підготовки до співбесіди складає 45 хвилин. 

 

ІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

Загальні основи педагогіки й освіти 

1. Педагогіка як наука. 

2. Поняття про систему освіти в Україні. 

3. Проблема взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку особистості.  

4. Розвиток особистості як педагогічна проблема. 

5. Українська народна педагогіка про всебічний розвиток особистості. 

6. Загальна середня освіта як основна ланка всебічного розвитку 

особистості учнів. 

7. Особливості впровадження педагогічного досвіду, результатів 

наукових досліджень у практику виховання і навчання дітей. 

8. Суспільна зумовленість виникнення і становлення педагогічної 

професії. 

http://shag.com.ua/organizaciya-praktik-studentiv.html


9.  Специфічні особливості педагогічної професії. 

10. Методи дослідження в педагогіці. 

 11. Забезпечення якості освіти. 

12. Академічна доброчесність як принцип сучасного освітнього процесу. 

13. Педагогічна етика. 

14. Культура педагогічного спілкування.  

15. Особливості педагогічної взаємодії. 

16. Педагогічна взаємодія як основа сучасного освітнього процесу. 

17. Особливості організації педагогічної взаємодії в освітньому процесі. 

18. Академічна свобода та шляхи її реалізації. 

19. Інновації в сучасній освіті. 

20. Неперервна освіта в Україні.  

21. Педагогічні технології. 

22. Мета і завдання факультативної роботи в закладі освіти.  

23. Нова українська школа: сутність, особливості розбудови. 

24. Особливості сучасних освітніх змін в Україні. 

25. Проблеми реформування освіти в Україні. 

26. Сучасні підходи до організації освітнього процесу. 

27. Нормативна база національної освіти. 

28.Способи здобуття освіти в сучасних умовах. 

29. Роль педагогів-новаторів у розвитку освіти. 

30.Принципи організації освітнього процесу. 

31. Виникнення і розвиток дидактики. 

32. Внесок Я.А. Коменського у розвиток дидактики. 

33. Основні принципи навчання. 

34. Врахування індивідуальних особливостей учнів в організації 

освітнього процесу. 

35. Демократизація та гуманізація освітнього процесу. 

36. Компетентнісний підхід як чинник модернізації освітнього процесу. 

37. Сутність змісту освіти. 

38. Перегляд змісту освіти в умовах розвитку української держави. 
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39. Особливості навчальних планів, програм і підручників. 

40. Поняття про методи навчання, їх класифікація. 

41. Поняття про форми організації навчального процесу. 

42. Класно-урочна система навчання, її переваги та недоліки. 

43. Вимоги до сучасного уроку (організаційні, виховні, дидактичні, 

психолого-педагогічні, фізіолого-гігієнічні, управлінські). 

44. Сучасні форми організації освітнього процесу (урок як основна форма, 

екскурсії, домашнє завдання, самостійна робота, додаткові заняття, 

факультативи, лекції та інші). 

45. Структура уроку в залежності від його мети. 

46. Види освіти, їх характеристика. 

47. Самостійна робота, особливості її організації. 

48. Види домашніх завдань та способи їх перевірки. 

49. Освітнє, виховне і розвиваюче значення перевірки й оцінки знань, 

умінь, навичок. 

50. Формувальне та підсумкове оцінювання. 

51. Індивідуальний підхід до оцінки успішності учнів. 

52. Особливості виховного процесу, його основні риси. 

53. Принципи виховання, його спрямованість на засвоєння молоддю 

загальнолюдських цінностей. 

54. Форми і методи виховання й самовиховання. 

55. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості. 

56. Шляхи взаємодії школи і родини. 

57. Класний керівник у виховній системі школи. 

58.Особливості національного виховання. 

59. Основні напрями виховання. 

60. Суть, мета і зміст процесу виховання в закладі освіти. 
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ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Оцінювання відповіді вступника здійснюється за шкалою «склав», «не 

склав».  

«Склав» виставляється за відповідь, коли вступник вільно володіє 

матеріалом, оперує науковою термінологією, використовує і дає критичну 

оцінку, здійснює самостійний аналіз, знає сучасні теорії та методи педагогіки, 

вміє застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань. Однак 

може допускати певні неточності в трактуванні окремих проблем, при здійсненні 

самостійного аналізу окремих аспектів предметів, застосуванні теоретичних 

знань при вирішенні практичних завдань, але одночасно може самостійно їх 

виправити.  

«Не склав» виставляється вступнику, який не орієнтується в проблематиці 

педагогіки, не може пов’язати теоретичні узагальнення з практикою, має значні 

труднощі у здійсненні аналізу проблем даних предметів, не вміє застосовувати 

теоретичні знання при вирішенні практичних завдань. 
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