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Пояснювальна записка 

Навчальні дисципліни «Загальні основи педагогіки», «Історія 

педагогіки», «Дидактика», «Теорія та методика виховання», –  профілюючі 

для спеціальності 013 «Початкова освіта». Вони забезпечують основну 

теоретичну  і практичну підготовку студентів до виконання кваліфікаційних 

обов’язків вчителів початкових класів і покликані максимально використати 

творчий потенціал, активність, самостійність і відповідальність кожного 

студента в оволодінні профілюючою навчальною дисципліною і 

професійними уміннями. 

Програма вступного фахового випробування із загальної педагогіки, 

дидактики, теорія та методика виховання орієнтована на виявлення рівня 

педагогічної підготовки випускників вищих  навчальних закладів освітнього 

рівня «бакалавр» напряму підготовки 01 Освіта / Педагогіка та їх готовності 

навчатися за другим (магістерським) рівнем підготовки. Вона відповідає 

змісту програм педагогічних ВНЗ за освітнім рівнем «бакалавр» і містить у 

повному обсязі основні педагогічні категорії, поняття, терміни, факти. 

Пропонована програма передбачає чітке конструювання і розподіл 

навчального матеріалу за такими основними розділами: 

1. Питання з основ загальної педагогіки.  

2. Завдання, зміст, методи виховання дітей молодшого шкільного віку. 

3. Організація і планування педагогічного процесу у початковій школі. 

4. Зміст професійної діяльності і педагогічної майстерності сучасного 

вчителя та шляхи її реалізації. 

5. Взаємодія школи та сім'ї у вихованні дітей. 

Програма передбачає перевірку засвоєння студентами теоретичних 

основ сучасної педагогічної науки, ступінь розвитку їх професійного 

мислення та оволодіння практичними уміннями і навичками, необхідними 

для ефективної роботи в галузі початкової освіти.  

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Зміст навчального матеріалу з дисципліни «Загальні основи педагогіки» 

Тема1. Педагогіка в системі наук про людину. Методологічні основи 

педагогіки. Загальне уявлення про педагогіку як науку. Об'єкт, предмет, 

завдання і функції педагогіки. Виникнення, становлення і розвиток 

педагогіки як науки. Етапи і стадії розвитку педагогіки. Структура 

педагогіки. Джерела розвитку педагогіки. Педагогічні течії. Освіта як 

соціальний феномен. Освіта як педагогічний процес. Понятійний апарат 

педагогіки. Пізнавальне й практичне значення педагогічних знань. Єдність 

педагогічної науки і педагогічної практики. Система педагогічних наук. 

Міжпредметні зв'язки педагогіки з іншими науками. 

Тема 2. Система освіти і виховання в Україні. Поняття системи освіти, 

її структура. Основні історичні етапи розвитку системи освіти. Основні 

принципи організації освіти в Україні. Типи навчальних і навчально-

виховних закладів. Завдання закладів освіти. Управління системою освіти в 

Україні. Стан освіти в Україні. Глобальна освіта й українська школа. 

Тема 3. Проблема мети виховання в педагогіці. Аксіологічні основи 

педагогіки. Виховання як суспільне явище та спеціально організована 

діяльність по досягненню мети освіти. 

Поняття про мету виховання в сучасній педагогіці. Мета виховання в 

українському суспільстві. Генеза мети виховання. Мета виховання як система 

цілей. Ієрархія цілей у педагогіці. Всебічний гармонійний розвиток 

особистості як мета виховання. Зародження та становлення ідеї про 

всебічний розвиток особистості у вітчизняній та зарубіжній педагогіці. 

Загальна та індивідуальна мета виховання. Умови і фактори визначення та 

реалізації мети виховання. Завдання виховання. Освіта як найважливіша 

ланка реалізації мети виховання. Основні тенденції розвитку освіти. Ідеал 

виховання: сутність, види та функції. Сутність особистості в гуманістичній 

концепції виховання. Тенденції і принципи гуманістичного виховання. 

Комплексний підхід до виховання. 



Освіта як загальнолюдська цінність. Виховання як процес 

інтеріоризації загальнолюдських цінностей. 

Тема 4. Зміст освіти в його науково-педагогічній основі.Наукові 

основи змісту освіти. Вироблення відповідних державних стандартів обсягу 

знань у різних типах навчальних закладів. 

Зміст освіти в початковій школі в умовах розбудови української 

держави. Відповідність змісту навчання пізнавальним, віковим можливостям 

учнів початкових класів. Навчальний план початкової школи, принципи його 

побудови. Навчальні програми, принципи їх побудови, вимоги до програм 

початкових класів, їх структура. Навчальні підручники і посібники для 

початкових класів, їх види, зміст. 

 

Зміст навчального матеріалу з дисципліни «Вступ до спеціальності» 

Тема 1. Зміст професійної діяльності і педагогічної майстерності 

сучасного вчителя та шляхи її реалізації. Роль сучасного вчителя у 

суспільному розвитку. Суть педагогічної діяльності, основні види, специфіка. 

Структура педагогічної діяльності. Функції учителя.   

Тема 2.  Педагогічна культура. Стилі спілкування. Професійно значимі 

якості педагога демократичної школи. 

Тема 3. Комплексні педагогічні вміння учителя-вихователя. 

Педагогічна майстерність учителя-вихователя, її елементи (гуманістична 

спрямованість, професійна компетентність, педагогічні здібності, педагогічна 

техніка). Психолого-педагогічні особливості роботи вчителя початкової 

школи. Стилі педагогічного керівництва.  

Тема 4. Педагогічне новаторство. Поняття  «педагогічне новаторство», 

ознак педагога-новатора. 

Зміст навчального матеріалу з дисципліни «Основи науково-

педагогічних досліджень» 

Тема 1. Загальна характеристика логіки і методів науково-

педагогічного дослідження. Поняття про методологію педагогіки і її рівні. 



Філософські основи педагогіки. Загальнонауковий рівень методології 

педагогіки. Обґрунтування нової методології педагогіки.  

Тема 2. Педагогічна дійсність і її вивчення. Сутність поняття «науково-

педагогічне дослідження». Основні методологічні принципи дослідження. 

Конкретно-методологічні принципи педагогічних досліджень. Системний 

підхід до наукового дослідження. Організація наукового дослідження. 

Структура теоретичного дослідження. Форми логічного мислення в 

педагогічному дослідженні. 

Тема 3. Система методів і методика науково-педагогічного 

дослідження. Соціологічні методи дослідження. Спостереження. Метод 

запитань. Педагогічне тестування, проективні методи. Методи вивчення 

колективних явищ. Педагогічний експеримент. Математичні методи. Логіка 

(етапи) педагогічного дослідження. Технологія проведення конкретного 

дослідження. Комплексні соціально-педагогічні дослідження. 

 

Зміст навчального матеріалу з дисципліни «Історія педагогіки» 

 

 Тема 1. Виникнення освіти й виховання в світовій суспільній 

цивілізації. Предмет і завдання історії педагогіки. Підходи світової науки до 

виникнення виховання. Виховання у первісному суспільстві. Виникнення 

перших шкіл у світовій цивілізації.  

Тема 2. Школа й педагогіка й Середньовіччі та епоху Відродження. 

 Загальна характеристика доби Середньовіччя. Система середньовічних 

шкіл. Особливості лицарського виховання. Виникнення освіти для дівчат. 

Поява перших університетів у Західній Європі та організація навчання в них. 

Культура епохи європейського Відродження.  

Тема 3. Західноєвропейська педагогіка епохи нового часу та 

Просвітництва Життя та діяльність Я. А. Коменського. Світогляд Я. А. Ко 

менського та його завдання виховання особистості. Принцип приро 

довідповідності, вікова періодизація та система шкіл (за Я. А. Коменським). 



Класно-урочна система та принципи навчання Я. А. Коменського. 

Підручники Я. А. Коменського. Педагогічні ідеї Дж. Локка. Ідея вільного 

виховання Ж. Ж. Руссо. Вікова періодизація та система виховання Ж. Ж. 

Руссо.  

Тема 4. Західноєвропейська педагогіка кінця XVIII - першої половини 

XIX ст. Життя та педагогічна діяльність Й. Г. Песталоцці. Ідея гармонійного 

виховання Песталоцці. Його теорія елементарної освіти та методика 

початкового навчання.  

Тема 5. Загальні тенденції світової педагогіки кінця XIX-початку XX ст. 

Реформаторська педагогіка (педагогіка вільного виховання, педа! гогіка 

особистості, експериментальна педагогіка). Прагматична педагогіка Д. Дьюї. 

Гуманістичні засади освіти й виховання. Рух нового виховання (М. 

Монтессорі, С. Френе). Ідея цілісного виховання Р. Штайнера.  

Тема 6. Шкільна система й розвиток педагогічної думки в Україні у 

XVIII - XIX ст . Ідея народності та природовідповідності виховання Г. 

Сковороди. Г. Сковорода про розумове, моральне та трудове виховання 

дітей. Загальна характеристика освіти в Україні в першій половині XIX ст. 

Педагогічна діяльність і світогляд К. Ушинського. Ідея національного 

виховання К. Ушинського.  

 

Зміст навчального матеріалу з дисципліни  

«Теорія та методика виховання» 

Тема 1. Основні поняття і терміни. Сутність понять «соціалізація», 

«процес соціальної адаптації»,«виховне середовище», «виховний процес». 

Особливості виховного процесу. 

Рушійні сили та закономірності виховного процесу. Система принципів 

виховання. Сутність самовиховання і перевиховання. 

Тема 2. Зміст і напрями національного виховання в Україні. Розумове, 

моральне, трудове, фізичне, естетичне, громадянське, правове, 

екологічне, гендерне, економічне виховання. 



Тема 3. Методи, прийоми і засоби виховання. Класифікація методів 

виховання. 

Методи формування свідомості та соціального досвіду дітей. Методи 

формування суспільної поведінки. Методи стимулювання діяльності та 

корекції поведінки. Методи контролю та аналізу ефективності виховання. 

Методи самоконтролю і самовиховання. Форми виховної роботи: масові, 

групові, індивідуальні. 

Тема 4. Особистість і соціальна група. Теорія і практика колективного 

виховання: історико-педагогічний аспект і сучасність. Загальне поняття про 

дитячий колектив, його ознаки та структура. Органи самоврядування в  

дитячому колективі. Динаміка та стадії розвитку колективу. Роль учителя на 

різних етапах формування колективу. Постановка перспективних цілей, 

організація діяльності та спілкування як фактори формування дитячого 

колективу. Особливості діяльності дитячих колективів у початковій, середній 

та старшій школі. Педагогічне керівництво процесом формування дитячого 

колективу. 

Тема 5. Педагогічне керівництво вихованням дітей у сім’ї. Сучасні 

форми співпраці освітніх установ з родиною. Соціокультурне середовище 

виховання і сучасні реалії дитинства. Природне середовище, соціальне 

середовище, мікросередовище, виховуючи середовище, соціокультурне 

середовище. Сучасні реалії дитинства: економічні, політичні, соціальні, 

культурні, моральні. Актуальні проблеми сучасного виховання (виклики 

ХХІ століття). Дитячий та молодіжний рухи, самодіяльні об’єднання молоді 

та неформальні молодіжні субкультури. 

 

Зміст навчального матеріалу з дисципліни «Школознавство» 

Тема 1. Українське школознавство як важлива частина національної 

педагогіки. Питання управління і керівництво школою в Законі України «Про 

освіту». Реформа освіти і Нова українська школа. Побудова системи 

управління народною освітою в Україні. Органи державного управління 



освітою. Наукові основи управління закладом освіти. Принципи, методи, 

функції управління. Інспектування закладів освіти. 

Тема 2. Основи наукової організації праці в закладі загальної середньої 

освіти. Функціональні обов'язки директора закладу загальної середньої 

освіти, його заступників. Педагогічна рада в школі та громадська рада з 

народної освіти, їх функції, зміст і форми діяльності. 

Тема 3. Принципи і методи внутрішньошкільного управління, його 

зміст та форми реалізації. Планування та облік роботи школи. Види 

планування: перспективне, річне й поточне. Організаційні, дидактичні та 

санітарно-гігієнічні вимоги до складання розкладу занять у 

загальноосвітньому закладі. Особливості внутрішньошкільного контролю, 

його види, форми й методи. Організація внутрішнього контролю за 

діяльністю учителів, вихователів, класних керівників, кафедр або методичних 

об’єднань. 

Тема 4. Методична робота в школі: її значення для підвищення рівня 

професійної підготовки вчителів, задачі та зміст, основні форми. Підвищення 

кваліфікації та атестація педагогічних працівників. Види атестації 

педагогічних працівників та її періодичність. Кваліфікаційні категорії та 

педагогічні звання. Перспективний педагогічний досвід і впровадження 

досягнень педагогічної науки. Проблеми вивчення, узагальнення і 

поширення перспективного досвіду учителів і педагогічних колективів. 

Інновації в освіті. Критерії педагогічних інновацій.  

Тема 5. Учитель початкової школи України і його роль у відродженні 

національної культури як складової частини етносу. Особливості планування 

виховної роботи класовода початкових класів. Особливості організації 

роботи груп продовженого дня. Єдність і наступність діяльності учителя 

початкових класів і вихователя групи продовженого дня. 

Зміст навчального матеріалу з дисципліни «Дидактика» 

Тема 1. Предмет дидактики. Виникнення і розвиток дидактики як 

складової педагогіки, що вивчає проблеми освіти та навчання. Загальна 



теорія навчання і методика викладання окремих предметів з основ наук. 

Взаємозв'язок часткових методик. Основні категорії дидактики: процес 

навчання, принципи навчання, зміст освіти, методи навчання, організаційні 

форми навчання, засоби навчання. 

Українська народна дидактика, її мета, завдання, зміст. 

Особливості теорії навчання в провідних зарубіжних країнах. 

Тема 2. Суть процесу навчання. Його теоретичні та методологічні 

основи. Навчання як вид пізнавальної діяльності учнів, його основні ознаки. 

Компоненти процесу навчання: мета, завдання, зміст, методи, засоби, 

форми організації навчальної діяльності, досягнутий результат, його 

оцінювання. Основні функції процесу навчання: освітня, мотиваційна, 

розвивальна, виховна, пізнавальна. Суперечності та рушійні сили процесу 

навчання. Основні етапи оволодіння знаннями. Типи навчання та їх 

характеристика.   Мотивація учіння школярів; формування навчальних 

інтересів; пізнавальні інтереси в навчанні. 

 Тема 3. Закономірності й принципи навчання. Визначення принципів 

навчання як вихідних положень, що регулюють пізнавальну діяльність учнів 

і діяльність учителя. Характеристика традиційних принципів навчання. 

Принципи навчання в народній дидактиці. Поняття про закономірності 

навчання. 

Тема 4. Методи навчання. Визначення методу навчання та його 

структура. Прийоми як складова частина методу і як самостійна дидактична 

категорія. 

Різні підходи до класифікації традиційних методів: за джерелом знань, 

за характером пізнавальної діяльності учня. Вибір методів навчання в 

залежності від різних умов (мета уроку, зміст виучуваного матеріалу, 

джерела інформації, навчальні можливості учнів). 

         Тема 5. Засоби та форми організації навчання.Сутність і класифікація 

засобів навчання. Характеристика основних засобів навчання: підручників, 



навчальних посібників, наочних, технічних засобів навчання. Використання 

комп'ютерів у навчальному процесі. 

Основні форми організації навчального процесу (урок, екскурсія, 

домашні завдання, самостійна робота, додаткові заняття, факультативи та 

ін.). 

Урок як основна форма навчання в українському шкільництві. Вимоги 

до сучасного уроку. Традиційна типологія уроків. Структура уроку в 

залежності від його мети. Підготовка вчителя до уроку та її основні етапи. 

Поняття про дидактичну гру. Типи дидактичних ігор (комбіновані, імовірні, 

рольові, гра-драматизація). Організація дидактичної гри. Особливості 

підготовки і проведення інтегрованих та нетрадиційних уроків у початковій 

школі. Домашня навчальна робота учнів. Організація факультативних занять. 

Види факультативів. 

Тема 6. Діагностика і контроль навчальних досягнень школярів. 

Поняття про контроль навчання, його функції. Види контролю навчання. 

Методи контролю навчання. Тести успішності. Форми тестових завдань. 

Створення тестів успішності. Оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Вимоги до перевірки та оцінювання навчальних досягнень школярів. 
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