
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ   

073 МЕНЕДЖМЕНТ, СПЕЦІАЛАЦІЇ  «УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ» 

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА ОС «МАГІСТР»  

 

 

 

 

 

Затверджено: 

на засіданні Вченої ради 

факультету іноземних мов 

протокол № 6 від 10.01.2020 

 

 

 

Затверджено : 

на засіданні Вченої ради МДУ 

Протокол № 7 від 01.04.2020 

 

 

 

 

 

МАРІУПОЛЬ – 2020



2 

 

Програма фахового вступного іспиту в магістратуру за спеціальністю 

073 Менеджмент, спеціалізація  «Управління закладом загальної середньої освіти)» – 

Маріуполь: МДУ, 2020. – 10 с. 

 

 

Розробники:  

д.пед.н. Задорожна-Княгницька Л.В., професор, завідувач  кафедри  педагогіки та 

освіти. 

 

Анотація  

У програмі фахового вступного іспиту в магістратуру за спеціальністю   

073 Менеджмент «Управління закладом загальної середньої освіти» викладено зміст 

ключових тем, знання яких є обов’язковим для абітурієнтів, дано зразки іспитових 

завдань та критерії оцінювання відповідей вступників. Теми розподілено за трьома 

змістовними модулями: 

1. Змістовний модуль з педагогіки (теоретичні засади педагогіки, розвиток, 

виховання і формування особистості, вікові особливості психічного та фізичного 

розвитку особистості, мета та завдання національного виховання, теорія освіти і 

навчання, цілісний педагогічний процес). 

2. Змістовний модуль зі школознавства (система освіти в Україні, управління 

освітою і школою,  методична робота в школі). 

3. Змістовний модуль з психології  (теоретичні засади загальної психології,  

людина як індивід, особистість, індивідуальність, психологія міжособистісних 

стосунків). 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вступний екзамен в магістратуру зі спеціальності 073 Менеджмент 

«Управління закладом загальної середньої освіти» є комплексним, оскільки  містить 

у собі ключові модулі з циклу дисциплін і психолого-педагогічної підготовки на 

освітньому ступені «бакалавр» і «спеціаліст»: педагогіки, психології, менеджменту в 

освіті тощо.   

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі за двома 

варіантами. 

Тривалість письмової роботи – 2 години (120 хвилин).  

Здобувачу пропонуються 3 види завдань.  

Перше завдання. Закрита форма тесту – застосування матеріалу за відомими 

стандартними алгоритмами та зразками, тобто надаються завдання з вибором однієї 

відповіді з кількох варіантів відповідей, одна з яких – правильна. 

Друге завдання. Закрита форма тесту – застосування програмного матеріалу у 

змінених та ускладнених ситуаціях.  

Третє завдання. Виконання практичної частини (задача). Показує високий 

рівень навчальних досягнень абітурієнтів. Містить 4 завдання відкритої форми з 

розгорнутим розв’язанням і розгорнутою відповіддю.  

 

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Змістовний модуль з педагогіки 

Тема 1. Теоретичні засади педагогіки. 

Предмет, завдання і основні категорії педагогіки; джерела розвитку педагогіки; 

завдання педагогіки в сучасній освіті, зв'язок педагогіки з іншими науками. Стадії 

розвитку педагогіки: народна педагогіка, духовна педагогіка, світська педагогіка. 

Основні проблеми, що розробляє педагогіка. 

Функції педагогічної науки: теоретична (дослідження законів, закономірностей 

педагогічних явищ і процесів, обґрунтування змісту, принципів, методів і форм 

навчання і виховання), теоретично-прикладна (вивчення педагогічного досвіду і 

створення на його базі педагогічної теорії, експериментальне дослідження 

педагогічної діяльності, вироблення педагогічної технології). 

Структура педагогічної науки, її галузі. 

         Тема 2. Розвиток, виховання і формування особистості. 

Поняття розвитку і формування особистості. Закономірності та рушійні сили 

розвитку особистості. Основні фактори розвитку і формування особистості: 

біологічний, соціальний, виховання, активна діяльність особистості. 

Тема 3. Вікові особливості психічного та фізичного розвитку особистості.  
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Вікові періоди розвитку особистості. Різноманітні підходи до визначення 

вікової періодизації. Молодший шкільний вік. Підлітковий вік. Юнацький вік. 

Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання і виховання. Індивідуальні 

особливості учнів. 

Тема 4. Мета та завдання національного виховання. 

Поняття мети виховання. Фактори, які впливають на визначення мети 

виховання. Сучасне звучання головної мети виховання. Мета виховання у контексті 

державних документів про освіту і виховання. 

Ідеал національного виховання. Основні напрямки національного виховання. 

Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття) про принципи 

національного виховання. Програма виховання як система цілей виховання; 

Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості. Завдання 

розумового, морального, естетичного, трудового, фізичного виховання. 

Сутність і напрями сімейного виховання. Зміст виховання в сім’ї. Форми 

взаємодії школи та родини. Функції сучасної сім`ї.  

Методи та прийоми виховання. Методи формування свідомості особистості: 

розповідь, лекція, бесіда, переконання. Їх характеристика; методи формування 

досвіду суспільної поведінки і діяльності: вимога вправи, доручення, громадська 

думка. Методи стимулювання поведінки та діяльності вихованців: заохочення, 

покарання, змагання. Методи контролю та аналізу ефективності виховного процесу: 

спостереження, самоспостереження, самоосуд, самоаналіз, самонаказ, 

самопереконання.  

Тема 5. Теорія освіти і навчання. 

Навчання як вид пізнавальної діяльності учнів. Компоненти процесу навчання: 

мета, завдання. зміст, методи, засоби, форми.  Рушійні сили навчального процесу; 

Основні функції процесу навчання: освітня, розвивальна, виховна.  

Закономірності процесу навчання. Об`єктивні та суб`єктивні закономірності 

процесу навчання. 

Принципи як вихідні положення, що визначають характер пізнавальної 

діяльності учнів та технологію діяльності вчителя: науковості та доступності 

навчання, наочності навчання, самостійності та активності у навчанні тощо.   

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. 

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 
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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; 

Характеристика організаційних форм навчання.  

Методи і форми контролю. Функції контролю. 

Види навчання: догматичне, пояснювально-ілюстративне, проблемне, 

комп`ютерне, інтерактивне, розвивальне, особистістно-орієнтоване.  

Комп`ютерний контроль. Комп`ютерні програми. Методика застосування 

комп`ютера в навчальному процесі.  

Тема 6. Цілісний педагогічний процес. 

Сутність і динаміка розвитку педагогічного процесу. Основні компоненти 

педагогічного процесу. Закономірності і принципи педагогічного процесу. 

Основні напрями вдосконалення педагогічного процесу: гуманізація і 

демократизація, забезпечення суб’єктивності виховання, урахування 

закономірностей і принципів педагогічного процесу; інтеграція науки, освіти і 

практики; підвищення науково-теоретичного рівня і зміцнення практичної 

спрямованості; оптимізація; інтенсифікація; вдосконалення підготовки вихователів 

та їх педагогічної майстерності; використання сучасних технологій і методів 

навчання і виховання; технічне переобладнання педагогічного процесу. 

  

Змістовний модуль зі школознавства 

Тема 1. Система освіти в Україні. 
Поняття системи освіти, її залежність від соціально-політичних, економічних та 

культурних факторів. Структура системи освіти: дошкільна освіта, загальна середня 

освіта, позашкільна освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, 

післядипломна освіта, аспірантура, докторантура, самоосвіта. 

Типи навчальних закладів: ліцеї, гімназії, колегіуми, спеціалізовані школи, 

навчально-виховні комплекси, навчально-виховні об'єднання. Приватні школи. 

Авторські школи в Україні. 

Тема 2. Управління освітою і школою. 

Поняття про управління освітою. Принципи управління освітою: 

державотворення, науковості, демократизації, цілеспрямованості, компетентності, 

плановості, перспективності, гуманізації, ініціативи й активності, оптимізації, 

поєднання єдино початку, колегіальності й персональної відповідальності, 

об'єктивності оцінки виконання учасниками педагогічного процесу 

функціональних обов'язків за результатами конкретних справ. 

Структура управління освітою в Україні. 
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Органи внутрішкільного управління: колегіальні єдиноначальні. Особливості 

внутрішкільного контролю. Види внутрішкільного контролю. Форми 

внутрішкільного контролю: колективний, взаємоконтроль, самоконтроль, 

адміністративний плановий контроль, адміністративний, регулювальний 

(позакласний) контроль. Зміст внутрішкільного контролю. Методи контролю: 

спостереження, перевірка документації, опитування, тестування, ретроспективний 

розбір.  

Планування роботи школи та його значення. Види планування: перспективне, 

річне, поточне. 

Тема 3. Методична робота в школі. 
Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя. 

Завдання методичної роботи в сучасній школі. 

Основні форми методичної роботи в школі: індивідуальні, колективні 

(відкриті уроки, взаємовідвідування уроків, предметні методичні об'єднання 

вчителів або предметні комісії, методичні кабінети, семінари-практикуми, 

педагогічні читання, науково-практичні конференції, діяльність шкіл передового 

досвіду, опорні школи, творчі звіти вчителів, експериментальні педагогічні 

майданчики. 

Вивчення і поширення передового педагогічного досвіду, впровадження 

досягнень педагогічної науки у практику. Види передового педагогічного досвіду: 

новаторський, зразковий. Етапи вивчення, узагальнення і поширення передового 

педагогічного досвіду. 

 

Змістовний модуль з психології  

Тема 1. Теоретичні засади загальної психології. Предмет психології. 

Диференціація психології на окремі наукові галузі.  Місце психології в системі 

наук. Зв’язок з іншими науками. 

Тема 2. Людина як індивід. Поняття про особистість та індивідуальність. 

Психологічні характеристики особистості: стійкість властивостей особистості, 

єдність особистості, активність особистості. Біологічне і соціальне в структурі 

особистості.  

Спрямованість особистості: потреби, мотиви, інтереси, ідеали переконання. 

Поняття про діяльність. Специфіка  людської діяльності. Структура діяльності: 

мета, мотиви, дії, засоби, операції. Етапи здійснення діяльності: Види діяльності: 

ігрова, навчальна, трудова, спілкування. 

Характеристика основних психічних процесів. Пізнавальні процеси – відчуття, 

сприймання, пам’ять, мислення, увага, уява, мовлення. Емоційні процеси – емоції, 

почуття. Поняття про увагу. Види уваги (мимовільна, довільна, після довільна), їх 

характеристика. Основні властивості уваги: концентрація (зосередженість), 

стійкість, переключення, розподіл, обсяг. Неуважність та її причини.  
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Тема 3. Індивідуально-типологічні особливості особистості. Сутність 

темпераменту, характеру, здібностей. Умови формування характеру, взаємозв’язок 

між здібностями і задатками. Діяльність – форма активності особистості. 

 Тема 4. Психологія міжособистісних стосунків. Зміст понять відносин, 

стосунку та ставлення. Класифікація груп у психології. Вплив спільності та індивіда. 

Сприймання і розуміння людьми одне одного як аспект міжособистісних стосунків. 

 

 

ЗРАЗКИ ІСПИТОВИХ ЗАВДАНЬ 
З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і.    Наприклад:  1.а.  ;    2.1. 

1. Що таке педагогіка? 

1) це наука, яка вивчає закономірності розвитку особистості    та визначає шляхи її 

виховання. 

2) це мистецтво впливу вихователя на вихованця з метою формування його 

особистості. 

3) це наука, яка вивчає закономірності розвитку людини в умовах педагогічного 

впливу. 

4) це наука про виховання людини. 

5) це наука про виховання як спеціально організовану  виховну діяльність. 

2. До методів самовиховання належать: 

1) бесіда; 2) самопереконання; 3) самопідбадьорювання; 4) самонавчання; 5) 

самохарактеристика; 6) самообов’язок; 7) переконання; 8) приклад; 9) самоаналіз; 

10) самокритика; 11) розповідь; 12) самозаохочення. 

          3.  Система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує 

всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей учнів, формування їх 

світогляду, моралі і поведінки, підготовку до суспільного життя, до праці – це: 

а. зміст освіти;   б. зміст національного виховання; в.з міст самоосвіти.  

         4. Висновок – це: 

а) форма мислення, що відображає зв’язки між предметами; 

б) форма мислення, при якій на основі кількох суджень роблять нове; 

в) процес мислення, визначення подібності та відмінності між предметами. 

         5. Визначте і обґрунтуйте фактори, що визначають вибір конкретного методу 

навчання.  

        6. Визначте та охарактеризуйте принципи управління освітою.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Вступний письмовий іспит містить у собі три комплекси завдань: 

Перше завдання. Закрита форма тесту, що розрахована на застосування матеріалу за 

відомими стандартними алгоритмами та зразками. Кожна правильна відповідь оцінюється 

4 балами; частково правильна відповідь оцінюється 2 балами; невірна відповідь або її 

відсутність оцінюється 0 балів. Кількість завдань – 15. Максимальна кількість балів, 

отриманих абітурієнтом – 60. 

Друге завдання. Закрита форма тесту – застосування програмного матеріалу у 

змінених та ускладнених ситуаціях. Кожна правильна відповідь оцінюється 4 балами; 

частково правильна відповідь оцінюється 2 балами; невірна відповідь або її відсутність 

оцінюється 0 балів. Кількість завдань – 15. Максимальна кількість балів, отриманих 

абітурієнтом – 60. 

Третє завдання. Виконання практичної частини (задача). Містить 4 завдання 

відкритої форми з розгорнутим розв’язанням і розгорнутою відповіддю. Завдання 

вважається виконаним правильно, якщо крім правильної відповіді дано повне розв’язання, 

що свідчить про самостійне отримання результату. Таке завдання оцінюється 20 балами.  

0 балів – відповідь відсутня або є повністю невірною; 

2 бали – відповідь містить грубі помилки, порушення логіки, є беззмістовною; 

4 бали – відповідь містить грубі помилки, однак є вірною в деталях; 

6 балів – відповідь містить не більше однієї грубої помилки, є вірною в деталях;   

8 балів - відповідь не містить грубих помилок, однак є частково змістовною;  

10 балів – відповідь частково вірна, недостатньо змістовна й аргументована; 

12 балів - відповідь вірна, змістовна, однак містить порушення логіки та доказовості; 

14 балів - відповідь вірна, змістовна, логічна, однак неаргументована; 

16 балів - відповідь вірна, змістовна, логічна, однак недостатньо аргументована;  

18 балів - відповідь вірна, змістовна, логічна, аргументована, однак містить незначні 

неточності;  

20 балів – відповідь вірна, змістовна, логічна, аргументована.  

Максимальна кількість балів – 80.   

На вступному іспиті здобувач може отримати 0 до 200 балів. Мінімальна кількість 

балів становить 100.  

 

Для вступу на спеціальності ОС «Магістр»

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за багатобальною  

(200) шкалою 

відмінно 180 - 200  

добре 140 - 179  

задовільно 100 - 139  

незадовільно 0 - 99 
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