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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Загальна педагогіка як самостійна галузь педагогічної науки вивчає 

принципи, методи, форми навчання й виховання, загальні для всіх вікових 

груп. Вона формує загальне уявлення про педагогічну теорію та практику, її 

основні категорії, завдання, структуру, сучасні тенденції розвитку, 

взаємозв’язок традицій й інновацій в освіті, навчанні, вихованні.  

Знання загальної педагогіки дозволяє спроектувати розвиток у 

здобувачів освіти системи компетентностей, підготувати їх до виконання 

соціальних ролей і професійних функцій. 

Фахове вступне випробування із «Загальної педагогіки» для здобуття 

освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 

за освітньою програмою «Освітологія» проводиться як комплексна перевірка 

у вступників знань, умінь, навичок, інших компетентностей із теорії 

виховання та дидактики.  

Вступник має продемонструвати: 

- знання й розуміння законодавства в галузі освіти, завдань загальної 

педагогіки, її предмета, базових понять, методів педагогічних досліджень; 

суті процесу виховання; чинників розвитку особистості (спадковість, 

середовище, виховання, активність особистості); законів і закономірностей 

виховання, методів, прийомів, засобів виховання; змісту й напрямів 

виховання; законів і закономірностей навчання, методів, видів, технологій 

навчання, форм організації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів 

освіти, змісту освіти й підходів до його формування; 

- критичне осмислення теорій, концепцій, технологій навчання, 

виховання, розвитку, формування особистості; інновацій у галузі освіти;  

- когнітивні та практичні уміння/навички формулювати цілі навчання 

й виховання; вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку особистості; 



визначати шляхи реалізації принципів навчання й виховання; добирати дієві 

методи, прийоми й засоби навчання й виховання; утілювати на практиці різні 

форми організації освітнього процесу; створювати умови для організації 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти, 

використовувати в освітніх цілях потенціал різних видів і форм контролю; 

реалізовувати на практиці етапи формування колективу як соціальної групи.  

- комунікаційні уміння: демонструвати педагогічну культуру, різні стилі 

педагогічного спілкування; ухвалювати рішення у відповідності з 

педагогічними закономірностями; самостійно аналізувати педагогічні явища, 

обґрунтовувати власну позицію з посиланням на педагогічну теорію й 

практику; усвідомлювати зв’язок між педагогічним впливом і його 

наслідками, проєктувати педагогічні ситуації; інтерпретувати педагогічні 

джерела, 

- сформованість суджень, що враховують соціальні, наукові й етичні 

аспекти педагогічної діяльності: порівнювати освітні системи країн світу за 

принципами подібності чи відмінності з метою усвідомлення унікальності 

особливостей національної освітньої системи та шляхів її вдосконалення; 

аналізувати стан і перспективи розвитку системи освіти в Україні в цифрову 

епоху.  

Під час відповідей на питання програми фахового вступного 

випробування із загальної педагогіки вступник має показати достатній обсяг 

теоретичних знань, уміння самостійно застосувати ці знання на практиці, 

володіння інструментарієм педагогічного дослідження, здатність аналізувати 

й розв’язувати професійні завдання в типових і нетипових ситуаціях.  

Фахове вступне випробування із «Загальної педагогіки» для здобуття 

освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 

за освітньою програмою «Освітологія» проводиться у формі екзамену, під 

час якого кожен вступник виконує три завдання, вміщені в обраному ним 

білеті.  



ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

Тема 1. Загальні основи педагогіки 

Педагогіка як наука про навчання, виховання, розвиток, соціалізацію 

особистості. Предмет і завдання педагогіки, основні категорії педагогіки. 

Зв’язок педагогіки з іншими науками, міжпредметні зв’язки. Чинники та 

рушійні сили розвитку особистості. Методи науково-педагогічного 

дослідження. Спостереження, експеримент, анкетування, тестування. Етапи 

педагогічного дослідження. Особистість як предмет дослідження 

педагогічної науки. 

Тема 2. Педагогічний процес 

Суть і зміст педагогічного процесу. Компоненти педагогічного 

процесу. Закономірності й актуальні суперечності педагогічного процесу, 

шляхи їхнього подолання. Залежність педагогічного процесу від завдань, що 

стоять перед суспільством. 

Тема 3. Процес виховання.  

Сутність і закономірності процесу виховання. Особливості виховного 

процесу. Етапи процесу виховання. Мотиви виховання, принципи виховання. 

Мета та зміст виховання: в українському суспільстві. Моральний, 

національний, патріотичний, громадянський, родинний, валео-екологічний 

аспекти змісту виховання. 

Методи виховання та їхня класифікація (методи формування 

свідомості; методи організації діяльності, спілкування й формування досвіду 

суспільної поведінки; методи стимулювання діяльності й поведінки; методи 

самовиховання й саморозвитку).  

Соціальне середовище та його виховні функції. Освітнє середовище 

закладу освіти. Специфіка виховних впливів на особистість ресурсами 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Результат процесу виховання, шляхи підвищення його ефективності. 

Критерії вихованості особистості.  

Колектив у системі виховання. Види та структура колективу. Динаміка 

розвитку колективу. Шляхи згуртування колективу. 

 

Тема 4. Процес навчання 

Загальні питання дидактики. Предмет, завдання й основні категорії 

дидактики. Тенденції розвитку національної системи освіти та завдання 



дидактики на сучасному етапі. 

Основні компоненти навчального процесу. Функції навчального 

процесу. Двобічний характер процесу навчання. Психолого-педагогічний 

базис навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Закони й 

закономірності процесу навчання. Принципи навчання. Обумовленість 

принципів навчання метою суспільного розвитку, закономірностями 

педагогічного процесу.  

Загальна характеристика змісту освіти, компоненти змісту освіти. 

Нормативні документи, що відбивають зміст освіти. Компетентнісна 

парадигма змісту освіти. 

Поняття про методи навчання. Характеристика методів навчання за 

джерелом здобуття знань. Методи навчання за характером пізнавальної 

діяльності. Методи навчання за логікою пізнання. Класифікація методів 

навчання за Ю.К. Бабанським: методи організації навчально-пізнавальної 

діяльності; методи стимулювання й мотивації; методи контролю й 

самоконтролю. Активні й інтерактивні методи навчання. 

Види навчання. Пояснювальне навчання, проблемне навчання, 

електронне навчання, дистанційне навчання, змішане навчання, особистісно-

орієнтоване навчання.  

Форми організації навчально-пізнавальної діяльності в закладах освіти 

різних типів. Самостійна робота здобувачів освіти.  

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю: сутність, компоненти, 

педагогічні вимоги. Функції контролю. Методи й форми контролю. 

Педагогічні вимоги до оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень.   

Тема 5. Освітні технології  

Поняття освітньої технології: суть, принципи, структура. Класифікація 

освітніх технологій: за рівнями – макротехнології, мікротехнології, локальні 

технології; за орієнтацією на особистісні структури: інформаційні, 

операційні, емоційно-художні, технології саморозвитку, евристичні, 

прикладні; за характером змісту – навчальні, виховні, релігійні, професійно-

орієнтовні, гуманітарні й технократичні, галузеві та предметні; за рівнем 

новизни: традиційні й інноваційні. 

Освітня інновація як цілеспрямуване й кероване внесення 

прогресивних змін в освітню практику шляхом створення, поширення й 

освоєння новоутворень.  

 



ПИТАННЯ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

1. Загальна характеристика ступеневої системи освіти в Україні.  

2. Основні категорії педагогіки: виховання, навчання, розвиток, 

формування. 

3. Зв’язок педагогічної науки з іншими антропологічними науками.  

4. Структурні компоненти процесу виховання: мета, завдання, 

зміст, форми, методи, діагностика особистої вихованості індивіда. 

5. Формування наукового світогляду в умовах інформаційно-

технократичного суспільства. 

6. Принцип стимулювання суб’єкта до самовиховання. Принцип 

цілісного підходу до виховання. 

7. Формування культури поведінки й цінностей особистого життя, 

орієнтація на пріоритет духовного зростання. 

8. Єдність виховання й самовиховання. 

9. Зміст, форми, методи економічного виховання 

10. Академічна доброчесність як явище сучасного освітнього 

простору. 

11. Характеристика методів формування свідомості. 

12. Самостійна робота здобувачів освіти, вимоги до її організації. 

13. Характеристика принципів гуманізації виховання, урахування 

вікових й індивідуальних особливостей, виховання в діяльності та 

спілкуванні. 

14. Етапи процесу виховання. 

15. Методи стимулювання обов’язку й відповідальності в навчанні: 

роз’яснення, прийоми емоційного впливу (проблемний виклад матеріалу, 

художнє ілюстрування, діалогізація розповіді, повідомлення в новому 

ракурсі, включення у життєві ситуації). 

16. Методи організації діяльності й формування досвіду громадської 

поведінки (привчання, вправи, доручення, виховні ситуації). 

17. Методи стимулювання й корекції поведінки (заохочення, 

покарання);  

18. Методи самовиховання (самоспостереження, самоаналіз, 

самоконтроль). 

19. Способи організації навчальної діяльності: колективна, групова, 

індивідуальна, парна робота. 



20. Педагогіка партнерства: суть, шляхи реалізації. 

21. Шляхи формування навчальної мотивації.  

22. Характеристика переваг і утруднень, пов’язаних із 

діджиталізацією освітнього процесу. 

23. Інтерактивні форми й методи навчання. 

24. Правові, моральні, соціальні, культурологічні аспекти 

інклюзивної освіти. 

25. Особливості організації освітнього середовища для осіб із 

особливими освітніми потребами. 

26. Сім’я як головний інститут виховання й розвитку особистості. 

27. Колектив як соціокультурне середовище виховання й розвитку 

особистості. 

28. Вплив сім’ї на розвиток дитини. Зміст сімейного виховання. 

29. Основні вимоги принципів виховання. 

30. Виховні функції соціального середовища. 

31. Зміст і шляхи реалізації громадянського виховання. 

32. Зміст і шляхи реалізації естетичного виховання. 

33. Поняття виховання й вихованості особистості. Цінності 

виховання. 

34. Методи науково-педагогічних досліджень. 

35. Логіка (етапи) психолого-педагогічного дослідження. 

36. Особистість, чинники її розвитку. 

37. Вікові особливості психічного й фізичного розвитку особистості. 

38. Методи самовиховання й саморозвитку. 

39. Multi-media – технології в освіті. 

40. Здоров’язбережувальні освітні технології. 

41. Підходи до організації інклюзивного навчання в закладах освіти. 

42. Інтерактивні освітні технології: суть і шляхи реалізації. 

43. Різнорівневе (диференційоване) навчання. 

44. Проблемне навчання. Методи проблемного навчання.  

45. Технології навчання в співпраці (групової діяльності). 

46. Суть і шляхи реалізації проєктного навчання.  

47. Ігрові технології навчання. 

48. Технології педагогічної підтримки й супроводу індивідуальної 

траєкторії розвитку й саморозвитку особистості. 

49. Технології розвитку критичного мислення. 



50. Основні компоненти та функції навчального процесу. 

51. Закономірності навчального процесу та їхня класифікація. 

52. Поняття про методи навчання. Підходи до класифікації методів 

навчання. 

53. Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів 

освіти. 

54. Форми організації навчання в закладах освіти різних типів. 

55. Контроль й оцінка як педагогічні категорії. Види, форми й 

методи контролю. 

56. Поняття змісту освіти. Компетентнісний підхід до формування 

змісту освіти. 

57. Дидактичні принципи та їхня класифікація. 

58. Способи й умови застосування методів проблемно-розвивального 

навчання. 

59. Загальні вимоги до використання методів навчання.  

60. Державні нормативні документи, що відображають зміст освіти. 

Стандарти освіти. 

61. Дайте характеристику рівнів сформованості таких якостей 

особистості, як ініціатива й самостійність. 

62. Назвіть основні напрями демократизації інформаційного 

компоненту змісту освіти. 

63. Який із способів мотивації навчання Ви вважаєте пріоритетним? 

64. Що Ви вкладаєте в зміст поняття «профілактика» помилок? 

65. Розкрийте значення самостійності як риси характеру для 

виховання й розвитку особистості. 

66. Розкрийте суть вислову: «Людина − носій системи цінностей». 

67. Які якості характеру особистості формуються в процесі 

доброчинної діяльності? 

68. Розкрийте суть понять «авторитарна й демократична педагогіка». 

69. Який зміст Ви вкладаєте у вислів: «Людина як суб’єкт 

виховання»? 

70. Прокоментуйте вислів: «Спілкування − діалог душі». 

71. Назвіть основні види здоров’я людини й чинники 

здоров’язбереження. 

72. Прокоментуйте вислів: «Родина − інститут суспільного 

виховання». 



73. Що Ви вкладаєте в зміст поняття «самовідповідальність» 

особистості. 

74. Висловіть власне ставлення до організації тестового контролю. 

75. Висловіть власну позиції щодо спільного й відмінного в змісті 

понять «спільна діяльність», «співробітництво», «взаємодія». 

76. Прокоментуйте суть поняття «безпечне освітнє середовище». 

77. Назвіть критерії оцінки якості освітнього процесу. 

78. Висловіть власну думку. Як реалізувати формування сукупності 

компетентностей здобувачів у межах однієї навчальної дисципліни? 

79. Дайте визначення поняття «інтегроване навчання». Висловіть 

власне ставлення до такого виду навчання. 

80. Наведіть приклади реалізації навчальних проєктів. Назвіть етапи 

роботи над навчальним проєктом. 

81. Висловіть Ваше ставлення до запровадження формувального 

оцінювання в ЗЗСО. 

82. Назвіть перешкоди й бар’єри на шляху впровадження 

інклюзивної освіти. 

83. У чому суть «ідеї важкої мети», обґрунтованої С. Лисенковою, 

В. Шаталовим. 

84. Чим відрізняються навички від умінь? Що є більш міцним? 

85. Що Ви розумієте під педагогічною ситуацією? Який алгоритм її 

вирішення Ви можете запропонувати? 

86. Висловіть власну думку. Чи змінилися сьогодні погляди на роль 

колективу у вихованні особистості? 

87. Поясність суть таких понять, як «вихованість», «навченість». 

88. Проілюструйте прикладами реалізацію таких методичних 

прийомів виховання, як «самозвертання», «самопереконання», 

«самокритика». 

89. Доведіть взаємозв’язок прецесів навчання й розвитку 

особистості. 

90. Наведіть конкретні приклади застосування методів, прийомів 

виховання для розкриття здібностей особистості. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ШКАЛОЮ ВІД 100 ДО 200 БАЛІВ 

Бали Кількість 

правильних 

відповідей 

Характеристика відповіді 

190 – 200 балів Від 95% до 100% 

правильних 

відповідей 

Вступник демонструє всебічні, 

систематизовані та глибокі знання з 

предмета; уміє застосовувати їх на 

практиці; спроможний доводити 

правильність своєї відповіді 

переконливою аргументацією. 

Відповідь вступника повна, логічна, 

послідовна, не містить помилок або 

має незначні огріхи. 

172 – 189 балів Від 81% до 94% 

правильних 

відповідей 

Вступник демонструє всебічні, 

глибокі знання, уміє застосовувати 

їх на практиці. Вільно висловлює 

власні думки, аргументовано 

відповідає на поставлені запитання. 

Відповідь вступника повна, логічна, 

послідовна, Вступник може 

припускатися незначних огріхів. 

154 – 171 балів Від 67% до 80% 

правильних 

відповідей 

Вступник демонструє глибокі 

знання з предмета, вправно 

застосовує їх на практиці; уміє 

доводити правильність своєї 

відповіді. Відповідь вступника 

повна, логічна, але містить деякі 

неточності. 

136 – 153 балів Від 53% до 66% 

правильних 

відповідей 

Вступник виявляє загалом добрі 

знання з предмета, досить успішно 

виконує передбачені програмою 

завдання; оперує основними 

поняттями, уміє робити висновки. 

Відповідь вступника повна, але 

недостатньо чітка, містить незначні 

помилки. 



118 – 135 балів Від 39% до 52% 

правильних 

відповідей 

Вступник відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє 

знання та розуміння основних 

положень, але пояснення не 

лаконічні, не повні. Під час 

відповіді вступник припускається 

помилок. 

100 – 117 балів Від 25% до 38% 

правильних 

відповідей 

Вступник має прогалини в знаннях 

програмового матеріалу з 

дисципліни. Відповідь не повна, 

потребує уточнень і додаткових 

запитань; вступник не вміє 

самостійно зробити висновків, 

припускається значних помилок під 

час відповіді. 

Менше 100 балів 

Не склав 

Від 0% до 24% 

правильних 

відповідей 

Вступник володіє теорією на 

фрагментарному рівні, під час 

виконання завдань припускається 

принципових помилок. Вступник не 

здатний орієнтуватися в 

програмовому матеріалі. 
 


