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Програма вступного фахового іспиту зі спеціальності  013 «Початкова освіта» 

для абітурієнтів, які вступають на базі ОКР «Молодший спеціаліст». – Маріуполь: 

МДУ, 2020. – 17 с. 

 

 

Розробники:  

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

 

Анотація  

Програма вступного фахового іспиту зі спеціальності  013 «Початкова освіта»  

Для абітурієнтів, які вступають на базі ОКР «Молодший спеціаліст» викладено зміст 

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

завдань та критерії оцінювання відповідей вступників.  

Для абітурієнтів, які вступають на базі ОКР «Молодший спеціаліст» (за іншими 

спеціальностями) на ІІ курс спеціальності «Початкова освіта» теми розподілено за 

двома 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 з психології  (теоретичні засади загальної психології,  

людина як індивід, особистість, індивідуальність, психологія міжособистісних 

стосунків). 

Для абітурієнтів, які вступають на базі ОКР «Молодший спеціаліст» (за 

спорідненими спеціальностями) на ІІІ курс спеціальності «Початкова освіта» теми 

розподілено за двома змістовними модулями: 

1. Змістовний модуль з педагогіки (теоретичні засади сучасного виховання, 

розвиток, виховання і формування особистості, вікові особливості психічного та 

фізичного розвитку особистості, мета та завдання національного виховання, 

принципи та методи виховання, взаємодія школи, сім`ї та громадськості у вихованні 

особистості, теоретичні засади теорії освіти,  закономірності організації освітнього 

процесу, принципи та методи навчання, особливості організації освітнього процесу у 

сучасній школі, форми організації освітнього процесу, сучасні освітні технології). 

2. Змістовий модуль з історії педагогіки (теорії походження виховання, освіта та 

школа Київської Русі, розвиток освіти й педагогічної думки періоду Відродження, 

освіта й педагогічна думка XIX століття, педагогічна система К.Д.Ушинського, 

освіта і педагогічна думка радянського періоду, педагогічна система А.С.Макаренка, 

погляди й освітня діяльність В.О.Сухомлинського). 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вступний фаховий іспит зі спеціальності 013 «Початкова освіта» для 

абітурієнтів, які вступають на базі ОКР «Молодший спеціаліст» є комплексним, 

оскільки  містить у собі ключові модулі з циклу дисциплін і психолого-педагогічної 

підготовки на освітньому ступені «бакалавр»: педагогіки та психології.   

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.  

У межах вступного фахового іспиту абітурієнти мають продемонструвати:  

 знання: місця та значення педагогіки в системі психолого-педагогічних наук; 

основних її категорій; принципи організації системи освіти в Україні; вчення про 

сутність людини та сучасні концепції її розвитку, формування та виховання; 

гуманістичних ідеалів вітчизняної виховної системи, мети виховної системи у 

сучасній школі; принципів та методів виховання; основних напрямів виховної 

роботи в початковій школі; вимог до сучасного вчителя; актуальних дидактичних 

проблем на сучасному етапі; закономірностей і принципів навчання у початковій 

школі; методів навчання та критеріїв їх вибору; перспектив розвитку змісту освіти 

у навчально-виховних закладах та вимоги до змісту початкової освіти; компоненти 

навчального процесу; цілі та завдання навчання; форми організації навчання у 

вітчизняній та зарубіжній педагогічній практиці, їх переваги та недоліки; основну 

форму організації навчального процесу у середній школі – урок, класно-урочну 

систему та інші форми організації навчання; значення, функції, види та методи 

контролю знань учнів; 

 уміння: використовувати закони та закономірності педагогіки у професійно-

педагогічній діяльності; будувати власну педагогічну діяльність на основі системи 

педагогічних принципів; аналізувати сучасну вітчизняну системи освіти; визначати 

мету і завдання навчання протягом всього життя; будувати професійне спілкування 

на психологічній основі; використовувати активні методи навчання та самонавчання; 

організовувати самостійну навчальну діяльність;аналізувати вплив соціуму на 

формування особистості; застосовувати методи педагогічного впливу в колективі в 

контексті професійної діяльності. 
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ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ 

АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА БАЗІ ОКР «МОЛОДШИЙ 

СПЕЦІАЛІСТ» (ЗА ІНШИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ)  

НА ІІ КУРС СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» 

 

Змістовний модуль з педагогіки 

 

1. Поняття про педагогіку як науку і навчальну дисципліну. Предмет і завдання 

педагогіки.  

2. Основні категорії педагогіки: педагогічний процес, виховання, навчання, освіта, 

розвиток, самовиховання, перевиховання.  

3. Структура і галузі педагогіки: загальні основи педагогіки, теорія виховання, 

дидактика.  

4. Система педагогічних наук.  

5. Поняття про розвиток дитини. Біологічне та соціальне у розвитку людини. 

6. Сутність понять: людина, особистість, індивідуальність.  

7. Рушійні сили розвитку особистості: загальні та індивідуальні, внутрішні та 

зовнішні протиріччя.  

8. Спадковість як умова розвитку особистості.  

9. Середовище як умова формування особистості.  

10. Процес виховання та його особливості. Сутність процесу виховання у сучасній 

школі.  

11. Структурні елементи процесу виховання: мета виховання, завдання виховання, 

закономірності виховного впливу на учнів, принципи виховання, зміст 

виховання, форми організації виховання, методи, прийоми, засоби виховання, 

результати виховання.  

12. Самовиховання як вищий етап виховного процесу.  

13. Система основних напрямів виховання: розумове, моральне, патріотичне, 

трудове, художньо-естетичне, фізичне, екологічне, правове, статеве. 

14. Поняття про методи виховання. Засоби виховання. Прийоми виховання.  

15. Класифікація методів виховання (методи формування свідомості особистості, 

методи формування досвіду суспільної поведінки й діяльності, методи 

стимулювання і діяльності вихованців, методи контролю і аналізу ефективності 

виховного процесу).  

16. Колектив як форма виховання. Особливості дитячого колективу. Функції 

колективу: організаторська, виховна, стимулююча. Характер відношень 

особистості й колективу.  

17. Поняття про дидактику. Основні дидактичні категорії.  

18. Сутність навчання як педагогічного процесу.  Структурні компоненти процесу 

навчання: цільовий, стимуляційно-мотиваційний, змістовий, операційно-дійовий, 

контрольно-регулюючий, оціночно-результативний. 
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19. Принципи навчання. Правила навчання.  

20. Поняття про зміст освіти. Компоненти змісту освіти:  знання, уміння, навички. 

Види діяльності як джерела змісту освіти.  

21. Фактори формування змісту освіти, система потреб, соціальні та наукові 

досягнення, можливості учнів. 

22. Поняття про метод навчання. Класифікація методів навчання. 

23. Методи організації та самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності 

школярів. 

24. Методи навчання за джерелом передачі і сприймання інформації. 

25. Методи навчання за характером логіки пізнання. 

26. Методи навчання за рівнем самостійності пізнавальної діяльності учнів. 

27. Методи навчання за ступенем керівництва навчальною роботою.  

28. Поняття про форми організації навчання та організаційні форми навчання.  

29. Класно-урочна система. Урок як основна форма організації навчального процесу. 

Ознаки уроку.  

30. Вимоги до проведення уроку: дидактичні, виховні, психологічні,гігієнічні.  

31. Типи уроків: урок засвоєння нових знань, урок формування умінь і навичок, урок 

застосування умінь та навичок, урок систематизації й узагальнення знань, урок 

контролю й корекції знань, умінь і навичок, комбінований урок.  

32. Поняття про структуру уроку. Структура основних типів уроків. 

33. Нестандартні уроки.  

34. Сучасні види навчання: пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване, 

алгоритмізоване, комп`ютерне, модульне. 
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Змістовний модуль з психології  

 

1. Предмет психології. Диференціація психології на окремі наукові галузі.   

2. Місце психології в системі наук. Зв’язок з іншими науками. 

3. Поняття про особистість та індивідуальність. 

4. Психологічні характеристики особистості: стійкість властивостей особистості, 

єдність особистості, активність особистості.  

5. Біологічне і соціальне в структурі особистості.  

6. Вікові та індивідуальні особливості розвитку та виховання особистості в 

педагогіці.  

7. Вікова періодизація.  

8. Урахування індивідуальних особливостей дитини в процесі виховання. 

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

10. Поняття про діяльність. Специфіка  людської діяльності.  

11. Структура діяльності: мета, мотиви, дії, засоби, операції.  

12. Етапи здійснення діяльності. 

13. Види діяльності: ігрова, навчальна, трудова, спілкування. 

14. Пізнавальні процеси – відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, увага, уява, 

мовлення.  

15. Емоційні процеси – емоції, почуття.  

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

характеристика.  

17. Основні властивості уваги: концентрація (зосередженість), стійкість, 

переключення, розподіл, обсяг. Неуважність та її причини.  

18. Індивідуально-типологічні особливості особистості.  

19. Сутність темпераменту, характеру, здібностей.  

20. Умови формування характеру, взаємозв’язок між здібностями і задатками.  

21. Діяльність – форма активності особистості. 

22. Зміст понять відносин, стосунку та ставлення.  

23. Класифікація груп у психології. Вплив спільності та індивіда.  

24. Сприймання і розуміння людьми одне одного як аспект міжособистісних 

стосунків. 
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ЗРАЗКИ ІСПИТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 
Перше завдання: закрита форма тесту – застосування матеріалу за відомими 

стандартними алгоритмами та зразками 
З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і.    Наприклад:  1.а.       

1. Освіта – це: 

a. Система набутих у процесі навчання знань, умінь і навичок;  

b. Цілеспрямований процес і результат оволодіння системою знань, умінь і 

навичок, формування світогляду й розвитку здібностей; 

c. Соціальний інститут, який відтворює культуру суспільства; 

d. Єдність навчання і виховання. 

2. До загальноосвітніх навчально-виховних закладів належать: 

a. Ліцеї, коледжі, колегіуми, школи дитячої та юнацької творчості; 

b. Школи, колегіуми, гімназії, ліцеї; 

c. Школи мистецтв, музичні школи, хореографічні школи; 

d. Початкові школи, середні школи, вищі школи. 

3. Які якості передаються дітям від батьків? 

a. Риси характеру; 

b. Способи мислення, особливості інтелектуальної діяльності; 

c. Задатки, які виступають основою для розвитку індивідуальних здібностей 

людини. 

4. Які дисципліни не є галузями педагогіки: 

a. Шкільна гігієна; 

b. Професійна педагогіка; 

c. Дефектологія; 

d. Антропологія. 

e. Генетика. 

5. Структура педагогічної науки включає: 

a. Психологію, соціологію, спеціальну педагогіку, філософію. 

b. Загальні основи педагогіки, теорію виховання, дидактику, основи управління 

загальноосвітнім закладом; 

c. Дошкільну педагогіку, загальну педагогіку, професійну педагогіку, 

педагогіку вищої школи, соціальну педагогіку, історію педагогіки. 

7. Метою освіти є: 

a. набуття професійних знань, умінь і навичок, а також життєвого досвіду 

молоді. 

b. Підготовка висококваліфікованих кадрів для суспільства. 

c. Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. 
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Друге завдання: закрита форма тесту – застосування програмного матеріалу у 

змінених та ускладнених ситуаціях 

1. Який з сучасних принципів навчання Я.А.Коменський називав «золотим правилом 

дидактики»: 

a. Принцип системності й систематичності; 

b. Принцип науковості; 

c. Принцип доступності; 

d. Принцип наочності; 

e. Принцип врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей. 

Відповідь обґрунтуйте____________________________________________________ 

2. Який тип уроку є найбільш розповсюдженим у початковій школі: 

a. Урок вивчення нового матеріалу; 

b. Урок закріплення та систематизації матеріалу; 

c. Урок контролю та перевірки засвоєного; 

d. Комбінований урок. 

Відповідь обґрунтуйте____________________________________________________ 

 

Третє завдання: Виконання практичної частини (задача). 

1. З розмови з батьком учня Вашого класу: «Не знаю, що робити з сином. Він 

бреше на кожному кроці. Я можу пробачити будь-який вчинок, але мені боляче 

усвідомлювати, що брехня стає другою натурою хлопця. У горах, кажуть, 

маленький камінець породжує лавину. Ось так і брехня… Від нечесності до 

постійного обману, від брехні до злочину – це нерідко закономірний шлях. Але я не 

хочу, щоб мій син став злочинцем. Що ж робити? Як відвернути його обман?» 

Визначте причини поведінки дитини. Яку роль у 

формуванні особистості відіграла у даному випадку 

сім`я. 

2. З діалогу матері з сином. 

Мати: Ти безвідповідально ставишся до своїх обов’язків. Знову не помив посуд після 

сніданку. Скільки я маю про це нагадувати? 

Син: Ти сама не завжди миєш посуд ранком. 

Мати: Я — це зовсім інша справа. У твоєї матері й так багато домашніх справ. 

Гадаєш, мало доводиться прибирати за вами – шибениками.   

Син: Я не шибеник. 

Мати: Зате такий же нечупара, як в всі інші, і ти про це знаєш. 

Син: А Ти хочеш, щоб усі були ідеальними?  

Мати: Тобі, принаймні, дуже далеко до ідеалу. 

Син: І тобі, мамо…. 

Визначте доцільність поведінки матері в ситуації. 

Обґрунтуйте роль наслідування у формуванні 

особистості. 
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ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ 

АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА БАЗІ ОКР «МОЛОДШИЙ 

СПЕЦІАЛІСТ» (ЗА СПОРІДНЕНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ)  

НА ІІІ КУРС СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» 

 

Змістовний модуль з педагогіки 

1. Сутність процесу виховання. Структурні елементи процесу виховання. 

2. Рушійні сили процесу виховання. Компоненти процесу виховання.  

3. Етапи процесу виховання.  

4. Самовиховання як вищий етап виховного процесу.  

5. Поняття про перевиховання.  

6. Закономірності виховання.  

7. Характеристика принципів виховання. Правила реалізації принципів виховання в 

освітньому процесі початкової школи. 

8. Зміст виховання у сучасній школі.  

9. Розумове, моральне, національно-патріотичне, трудове, художньо-естетичне, 

фізичне, екологічне, правове, статеве виховання: сутність, завдання, етапи, зміст 

виховання. 

10. Поняття про методи виховання. Засоби виховання. Прийоми виховання. 

11. Класифікація методів виховання.  

12. Методи формування свідомості особистості.  

13. Методи формування досвіду суспільної поведінки й діяльності.  

14. Методи стимулювання і діяльності вихованців.  

15. Умови оптимального вибору і ефективності застосування методів виховання.  

16. Колектив як форма виховання.  Поняття про колектив.  

17. Ознаки колективу. Особливості дитячого колективу. Типи колективів. Функції 

колективу.  

18. Стадії розвитку дитячого колективу. Шляхи згуртування учнівського колективу: 

система перспективних ліній.  

19. Учнівське самоврядування. Умови підвищення ефективності учнівського 

самоврядування. Педагогічне управління колективом.  

20. Поняття про дидактику. Основні компоненти дидактики як складової педагогіки. 

Основні дидактичні категорії.  

21. Сутність навчання як педагогічного процесу. Методологія процесу навчання. 

22. Співвідношення процесу пізнання й навчання.  

23. Процес навчання як система. Структурні компоненти процесу навчання.  

24. Передумови освітньої діяльності учнів.  

25. Організація освітньої діяльності учнів.  

26. Класифікація закономірностей навчання. Загальні та конкретні закономірності. 

27. Принципи навчання. Правила навчання. Характеристика принципів навчання. 

28. Поняття про зміст освіти. Компоненти змісту освіти. Принципи визначення 
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змісту освіти. Наукові вимоги до змісту освіти. 

29. Види освіти.  

30. Реалізація змісту освіти в сучасній школі. Поняття про державний освітній 

стандарт.  

31. Навчальний план: типовий, робочий. Державний компонент. Шкільний 

компонент. Вимоги до навчального плану.  

32. Навчальна програма.  

33. Підручник та навчальний посібник. Вимоги до змісту підручника. Структура 

підручника. Характеристика текстів підручника. Принципи формування змісту 

підручника.  

34. Поняття про метод навчання. Класифікація методів навчання.  

35. Методи організації та самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності.  

36. Методи навчання за джерелом передачі і сприймання інформації: словесні, 

наочні, практичні, робота з книгою, відео метод. Словесні методи: розповідь, 

бесіда, дискусія, диспут.  

37. Наочні методи: демонстрація, ілюстрація, спостереження.  

38. Практичні методи: вправи, лабораторний метод, навчальна праця.  

39. Робота з книгою як метод навчання. Правила роботи з підручником.  

40. Методи навчання за характером логіки пізнання: індуктивний метод, 

дедуктивний метод.  

41. Методи навчання за рівнем самостійності пізнавальної діяльності учнів: 

репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.  

42. Методи навчання за ступенем керівництва навчальною роботою: навчальна 

робота під керівництвом вчителя, самостійна робота учнів. 

43. Поняття про форми організації навчання та організаційні форми навчання. 

Співвідношення форм організації навчання з його методами.  

44. Критерії вибору форм організації навчання: кількість учнів, місце проведення, 

дидактична мета, тривалість часу навчання.  

45. Розвиток організаційних форм навчання. Індивідуальна, групова, колективна 

організаційні форми навчання. 

46. Урок як основна форма організації навчального процесу. Ознаки уроку. Вимоги 

до проведення уроку. Типи уроків у сучасній школі.  

47. Поняття про структуру уроку. Структура основних типів уроків.  

48. Нестандартні уроки. Інтегровані уроки.  

49. Підготовка вчителя до уроку. Типове планування. Поурочний план. 

50. Поняття про вид навчання. Сучасні види навчання: пояснювально-ілюстративне, 

проблемне, програмоване, алгоритмізоване, комп`ютерне, модульне, дистанційне 

навчання. 

51. Контроль як компонент освітнього процесу. Функції контролю. Види контролю в 

освітньому процесі.  

52. Методи контролю знань, умінь і навичок учнів.  
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53. Критерії оцінки освітніх досягнень учнів: обсяг, глибина, міцність, 

оперативність, якість умінь та навичок.  

54. Рівні знань учнів. Норми оцінок. Загальна характеристика бальної системи  

оцінок у сучасній школі.  

 

Змістовий модуль з історії педагогіки 

1. Характеристика історії педагогіки як науки, її предмет та загальнокультурне 

значення.  

2. Виникнення історії педагогіки як науки та етапи її розвитку та становлення. 

3. Характеристика виховання як суспільного явища, концепції його виникнення. 

4. Характеристика шкільної освіти в Київській Русі.  

5. Шкільна освіта в Україні XIV -  XV ст.  

6. Історичні передумови українського Відродження. Загальна характеристика 

системи освіти в період Відродження.  

7. Українське козацтво, його роль у національно-визвольній боротьбі українського 

народу.  

8. Поняття козацької педагогіки.  

9. Представники педагогічної думки  XVII ст. 

10. Виховання та школа України першої половини XIX ст.  

11. Педагогічні ідеї О.В.Духновича, М.І.Пирогова, Т.Шевченка.  

12. Культурно-освітня діяльність „Руської трійці”.  

13. Прогресивна спрямованість освітньої діяльності Л.Глібова, М.Костомарова та 

П.Куліша, М.Драгоманова.  

14. К.Ушинський – основоположник вітчизняної педагогічної науки.  

15. Школа й освіта України кінця XIX-початку XX ст.  

16. Освітня діяльність та педагогічні погляди М.Корфа, Х.Алчевської, Т.Лубенця, 

С.Миропольського, М.Демкова.  

17. Педагогічні погляди І.Франка, Б.Грінченка, П.Грабовського, М.Коцюбинського, 

Л.Українки, С.Васильченка.  

18. Розбудова національної освіти періоду Української Народної Республіки, Добу 

Гетьманщини, Директорії.  

19. Освітні діячі періоду Української Народної Республіки: Я.Чепіга, С.Черкасенко, 

В.Винниченко, І.Огієнко.  

20. Педагогічна концепція С.Русової.  

21. Загальна характеристика педагогічної спадщини А.Макаренка.  

22. Освітня діяльність А.Синявського, М.Скрипника, О.Музиченка, О.Залужного, 

Г.Ващенка  

23. Стан школи та освіти у 40-80-х роках XX ст.  

24. Педагогічна діяльність та погляди С.Чавдарова, Г.Костюка, І.Синиці, 

А.Бондаря, М.Ніжинського.  

25. Освітня діяльність та педагогічні погляди В.Сухомлинського.  
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ЗРАЗКИ ІСПИТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 
Перше завдання: закрита форма тесту – застосування матеріалу за відомими 

стандартними алгоритмами та зразками 
З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і.    Наприклад:  1.а.       

1. Які якості передаються дітям від батьків? 

a. Риси характеру. 

b. Способи мислення, особливості інтелектуальної діяльності. 

c. Задатки, які виступають основою для розвитку індивідуальних здібностей 

людини. 

2. На процес формування особистості не впливають: 

a. Природне, предметне, соціальне середовище. 

b. Навчально-виховні заклади, сім`я,  громадськість. 

c. Спадкові властивості особистості, уподобання, потреби та інтереси. 

3. Педагогічні категорії – це: 

a. Основні наукові поняття, якими оперує дидактика. 

b. Форма знань, яка відображає провідні найпоширеніші наукові поняття 

виховання, навчання, освіти. 

c. Знання про процес навчання, виховання й освіти. 

4. Структура педагогічної науки включає: 

a. Психологію, соціологію, спеціальну педагогіку, філософію. 

b. Загальні основи педагогіки, теорію виховання, дидактику, основи управління 

загальноосвітнім закладом; 

c. Дошкільну педагогіку, загальну педагогіку, професійну педагогіку, 

педагогіку вищої школи, соціальну педагогіку, історію педагогіки. 

5. Метою освіти є: 

a. набуття професійних знань, умінь і навичок, а також життєвого досвіду 

молоді. 

b. Підготовка висококваліфікованих кадрів для суспільства. 

c. Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. 

6.         Автором твору «Серце віддаю дітям» є: 

a. А.С.Макаренко. 

b. В.О.Сухомлинський. 

c. Г.С.Костюк. 

7. Яка ідея є спільною для педагогічних поглядів більшості письменників XIX – 

початку XX ст.: 

a. Ідея виховання людини-борця. 

b. Ідея спеціальної підготовки вчителя. 

c. Ідея створення національних шкіл. 
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Друге завдання: закрита форма тесту – застосування програмного матеріалу у 

змінених та ускладнених ситуаціях 

1. Який з сучасних принципів навчання К.Д.Ушинський називав «принципом 

народності»: 

a. Принцип системності й систематичності; 

b. Принцип науковості; 

c. Принцип доступності; 

d. Принцип наочності; 

e. Принцип врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей; 

f. Принцип відповідності виховання національним особливостям. 

Відповідь обґрунтуйте____________________________________________________ 

2. Який тип уроку є найбільш розповсюдженим у початковій школі: 

a. Урок вивчення нового матеріалу; 

b. Урок закріплення та систематизації матеріалу; 

c. Урок контролю та перевірки засвоєного; 

d. Комбінований урок. 

Відповідь обґрунтуйте____________________________________________________ 

 

Третє завдання: Виконання практичної частини (задача). 

1. Матір соромилася сина, який народився з фізичною вадою – одна нога коротша 

за іншу. Коли хлопчик був маленьким, він жив у бабусі. У шестирічному віці, 

коли йому треба було йти до школи, мати віддала дитину до інтернату. Іноді 

вона забувала забрати хлопчика. Дитина відчувала себе нещасною… 

Які можливі наслідки такої поведінки матері? Чи 

можливо виправити наслідки таких «недоліків» 

сімейного виховання? Відповідь обґрунтуйте. 

2. Рухлива, міміка обличчя жива, легко йде на контакт з подругами, іноді через 

жвавість свого характеру забуває про свої обіцянки та доручення. На запитання: 

«Як справи?» найчастіше відповідає з усмішкою – «Дуже добре», хоча справи у неї 

часто вже й не такі хороші (стала гірше навчатися). Про свої успіхи з радістю 

повідомляє своїм сусідам. Про погані оцінки говорить: «Це у мене так, випадково». 

Іноді засмучується, але не надовго. Настрій у неї переважно веселий і бадьорий. 

Легко захоплюється всім новим, але порівняно швидко втрачає до нього інтерес. 

Дівчина дуже говірка. 

Визначте тип темпераменту дитини. Які властивості 

можна виділити на основі аналізу її поведінки? 

Відповідь обґрунтуйте. 
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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 балом; 

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 балом; невірна відповідь або її 

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

отриманих абітурієнтом – 60. 

Третє завдання. Виконання практичної частини (задача). Містить 2 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 80 балами.  

0- відповідь відсутня 

4-9 бали – відповідь є повністю невірною; відповідь містить грубі помилки, 

порушення логіки, є беззмістовною; 

10-19 бали – відповідь містить грубі помилки, однак є вірною в деталях; 

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

20-29 бали - відповідь не містить грубих помилок, однак є частково змістовною;  

30-39 балів – відповідь частково вірна, недостатньо змістовна й аргументована; 

40-49 балів - відповідь вірна, змістовна, однак містить порушення логіки та 

доказовості; 

50-59 балів - відповідь вірна, змістовна, логічна, однак неаргументована; 

60-69 балів - відповідь вірна, змістовна, логічна, однак недостатньо 

аргументована;  

70-79 балів - відповідь вірна, змістовна, логічна, аргументована, однак містить 

незначні неточності;  

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

Максимальна кількість балів – 40.   

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

кількість балів становить 100.  
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Для вступу на спеціальності ОС «Бакалавр» на базі  

диплому бакалавра або спеціаліста  

Оцінювання знань відбувається за такою шкалою: 

Іспит – за 200-бальною шкалою: 

 

За національною шкалою 
Проміжок за накопичувальною бальною 

шкалою 

відмінно 180-200 

добре 140-179 

задовільно 100-139 

незадовільно 0-99 
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