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Характеристика завдання 

Випробування складається у письмовій формі. 

Екзаменаційний білет складається з двох блоків завдань. 

Блок 1– містить 10 тестових завдань закритої форми (потребує однієї вірної 

відповіді). 

Блок 2 – виконання завдання відкритої форми (потребує пояснення). 

Час виконання завдання 1,5 год. 

В екзаменаційних роботах не допускаються будь-які умовні позначки, що б 

розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для 

цього місцях. Не допускається робити будь які помітки на екзаменаційних білетах. 

Чернетки екзаменаційних робіт не перевіряються. 

Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись 

електронними приладами (зокрема калькуляторами, мобільними телефонами та інш.), 

підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами 
 

 

Програма випробування 
 

Програма випробування розроблена на базі деяких розділів програм підготовки 

бакалаврів педагогічного профілю. 
 

Завдання БЛОКУ І містить запитання за наступними розділами: 
 

 РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ 

1.1. Педагогіка: становлення, предмет і основні категорії: Закономірності 

розвитку предмету педагогіки як науки. Характеристика сучасної філософії 

освіти. Сутність понять «освіта”, “самоосвіта”, “навчання”, “виховання”, 

“розвиток особистості”. 

1.2. Педагогічна характеристика процесу навчання. Сутність процесу навчання: 

соціально-психологічна характеристика процесу навчання та його 

закономірності. Функції процесу навчання, умови та шляхи їх реалізації. 

1.3. Особливості  та умови застосування принципів, методів та форм 

навчання. Принципи навчання як система педагогічних вимог. Педагогічна 

характеристика  методів та форм навчання.  Фактори, що визначають вибір 

оптимального методу навчання. Традиційні та інноваційні методи навчання. 

1.4. Педагогічна характеристика процесу виховання. Сутність процесу 

виховання та його зміст. Зміст педагогічного поняття “виховання” як 

суспільно-історичного поняття. Виховання як провідний фактор формування  

особистості. 

1.5. Педагогічна характеристика принципів та методів виховання, особливості 

їх застосування. Принципи виховання  як система педагогічних вимог. 

Класифікація методів виховання: Педагогічні умови успішного використання 

методів  виховання в навчально-виховній роботі з учнями. 

 РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ  

2.1. Проблема особистості в  психології. Основні науково-теоретичні підходи до 

проблеми особистості в  іноземній та вітчизняній психології. Психологічна 
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структура особистості: взаємозвязок біологічних, психічних та соціальних 

характеристик у психологічній структурі особистості. 

2.2 Психологічна характеристика психічних пізнавальних процесів. . Сутність, 

особливості прояву та розвитку простих психічних пізнавальних процесів: 

відчуття, сприйняття, уваги і уявлення. Зміст та особливості складних 

психічних пізнавальних процесів: різновиди складних пізнавальних процесів – 

пам’ять, мислення, уява, мовлення. Вплив соціально-психологічних і 

професійних факторів на розвиток психічних процесів.  

2.3. Психологічна характеристика психічних властивостей особистості. 
Психологічна характеристика темпераменту, його класифікація: основні 

наукові підходи до розуміння сутності та природи темпераменту, види 

темпераментів. Психологічна характеристика характеру, види характерів: 

формування характеру, типології характерів. Класифікація здібностей. 

2.4. Психологічна характеристика  емоційно-вольової сфери особистості. Воля 

та вольова регуляція поведінки : поняття про волю та вольову дію; етапи 

здійснення вольового акту; рівні вольової саморегуляції поведінки. Емоційно-

вольова усталеність осбистості. 

2.5. Соціально-психологічна характеристика  груп та колективів. Поняття  

групи та колективу: різновиди  груп. Соціальні прикмети колективу. 

Феноменологія  груп: сутність понять “позиція”, “статус”, “роль”. Стилі  

лідерства та керівництва групою. 

 

Завдання Блоку ІІ містить запитання по наступним розділам програми:  

Становлення та розвиток педагогіки як науки. Етапи розвитку педагогіки як 

науки. Педагогіка - наука про виховання, навчання і розвиток особистості. Джерела 

розвитку педагогіки. Виокремлення і оформлення педагогіки в наукову систему. 

 

 

Критерії 

бальної оцінки знань вступників 

 

Максимальна кількість балів за виконання екзаменаційних завдань– 100 балів. 

Завдання Блоку І оцінюється у 50 балів. Кожне з десяти  тестових запитань 

оцінюється в 5 балів за умови, що відповідь вибрана правильно. У разі неправильної 

відповіді – 0 балів.  

Завдання Блоку ІІ  оцінюється максимальною оцінкою в 50 балів за наступною 

шкалою: 

– 40-50 балів, якщо вступник знає програмний матеріал, розуміє сутність 

питання, вміє правильно його викласти, виділити головне, досить повно розкрити 

основні категорії та поняття дисципліни, взаємозв’язки з іншими педагогічними 

поняттями, явищами; володіє способами раціонального педагогічного мислення, уміє 

аналізувати, узагальнювати, порівнювати і систематизувати набуті знання, робити 

висновки, висловлювати власні судження; 

– 30-40 балів, якщо вступник має достатній рівень знань, володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовує педагогічні твердження на основі знання категоріального 
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апарату дисципліни та чіткого розуміння внутрішніх і зовнішніх тематичних 

взаємозв’язків; у достатній мірі володіє методами систематизації, аналізу, 

узагальнення знань з дисципліни, використовує їх, уміє виправити допущені ним 

помилки; у цілому правильно розуміє та вміє письмово викласти головні особливості 

та взаємозв’язки між педагогічними поняттями та явищами; 

– 0-20 балів, якщо письмовий виклад питання засвідчує поверхневі знання 

вступника з порушенням логічності, аргументованості та послідовності міркувань або 

зовсім не розкритої сутності питання.  

До набраної суми балів з виконаня завдань Блоку І та Блоку ІІ додається 100 для 

переводу у шкалу від 100 до 200 балів). 

Робота оцінюється в інтервалі від 100 до 200 балів. 

Результати випробування оцінюються за принципом «склав/не склав». Для отримання 

результату «склав» (і відповідно для подальшої участі у конкурсному відборі) необхідно 

набрати не менш 124 балів за 200 бальною шкалою. 

Якщо підсумкова кількість балів, отримана вступником, становить від 100 до 124 або 

від 176 до 200, робота підлягає повторній перевірці. 

 

 

 


