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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма  вступного  іспиту  розроблена  для  абітурієнтів,  які  вступають  на

навчання за  спеціальністю 6.01010201 «Початкова освіта», галузь знань  6.03010301

«Практична  психологія»  «Специфічні  категорії».  Вона  базується  на  державному

стандарті  освіти  з  підготовки  фахівців  освітньо-кваліфікаційного  рівня  «бакалавр»

та «спеціаліст».

Мета  вступного  іспиту  –  відбір  абітурієнтів  для  навчання  на  здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності 6.01010201 «Початкова

освіта», додаткова спеціальність 6.03010301 «Практична психологія» .

До  програми  вступного  випробування  включено  начальні  дисципліни:

«Загальна  педагогіка»  та  «Загальна  психологія».  На  основі  змісту  програм  з  даних

дисциплін  визначено  орієнтовні  питання  вступних  випробувань.  Структура  білету

складається  з  двох  теоретичних  питань,  перше  питання  −  з  загальної  педагогіки,

друге  −  загальної  психології.  Комплексний  характер  білету  дасть  можливість

виявити  педагогічну позицію вступника,  бачення  та  розуміння  актуальних  проблем

педагогічної  та  психологічної  науки,  а  також  рівень  теоретичної  підготовленості.

Відповіді  абітурієнтів  допоможуть  спрогнозувати  результативність  подальшого

навчання студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Вступний іспит проводиться в усній формі.



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ

                Високому  рівню  (181-200  балів)  відповідає  виявлення  абітурієнтом
всебічного  системного  і  глибокого  знання  програмного  матеріалу;  засвоєння
основної  і додаткової  літератури;  чітке  володіння  понятійним  апаратом,  методами,
методиками  та  інструментами,  передбаченими  програмами  дисциплін;  уміння
використовувати  їх  для  розв'язання  як  типових,  так  і  нетипових  практичних
ситуацій,  виявлення  творчих  здібностей  у  розумінні,  викладі  і  використанні
навчального програмного матеріалу.
Достатньому  рівню(152,5-180,9  балів)  відповідає  глибокому  засвоєнню
абітурієнтом  програмного  матеріалу,  основної  літератури,  вільному  володінню
понятійним  апаратом,  умінню  використовувати  теоретичні  знання  у  розв'язанні
типових і нетипових практичних ситуацій.
Середньому  рівню  (124-152,4  бали)  відповідає  виявлення  знань  основного
програмного  матеріалу,  засвоєння  в  основному  інформації  лекційних  курсів;
володіння  необхідними  методами,  методиками  та  інструментами,  передбаченими
програмами;  вміння  використовувати  їх  для  розв'язання  типових  ситуацій  із
допущенням окремих незначних помилок.
Початковому   рівню  (106-123,9  бали)  відповідає  виявлення  значних  прогалин  у
знаннях  основного  програмного  матеріалу;  володіння  окремими  поняттями;
методиками  та  інструментами  з  допущенням  при  їх  використанні  принципових
помилок.

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
1. Сучасні інноваційні ідеї освіти в Україні.

2. Освіта як засіб входження людини в світ науки.

3. Особливості виховання дітей в сім’ї.

4. Сучасні світові тенденції навчання і виховання.

5. Гендерні проблеми сучасної освіти.

6 Діагностика готовності дітей до школи.

7. Погляди М.Монтессорі на навчання та виховання дітей.

8. Основні напрямки всебічного розвитку особистості.

9. Багатоаспектність змісту педагогічної діяльності.

10.  Структура  педагогічної  діяльності,  її  компоненти.  Рефлексивні  процеси  в

діяльності вчителя.

11. Професія педагога, її суспільна роль, значущість у розвитку особистості

дитини. Функції вчителя.



12. Визначте єдність і процесуальні характеристики технології, побудованої на

активізації пізнавальної діяльності учнів.

13.  Обгрунтуйте  актуальність  ідеї  особистісно  орієнтованого  навчання.

Визначте структуру технології особистісно орієнтованого навчання.

14. Визначте структуру технології  проблемного навчання. Обгрунтуйте умови

її ефективного використання.

15.  Поясніть  особливості  побудови  уроку-діалогу.  Обгрунтуйте  критерії  її

успішного застосування.

16. Охарактеризуйте сучасні інноваційні технології успішного навчання учнів.

Визначте їхні можливості щодо забезпечення якості освіти.

17. Визначте сутність і концептуальні основи ігрових технологій. Обгрунтуйте

необхідність використання ігрової форми навчальних занять.

18. Визначте характеристики авторської школи як педагогічної системи.

19.  Визначте  сутність  і  структуру  технології  навчання  у  співробітництві.

Обгрунтуйте доцільність різних моделей організації групової роботи.

20.  Порівняйте  процесуальні  характеристики  авторитарного  і  гуманістичного

навчання  за  результативністю  особистісного  розвитку.  Визначте  показники  цього

розвитку.

21.  В.О.Сухомлинський  про  формування  творчої  особистості  (Павлишська

середня школа).

22.  Я.  А.  Коменський  –  основоположник  наукової  педагогіки  («Велика

дидактика»).

23. Метод проектів: поняття, сутність, значення.

24. Виховання як соціальна функція і процес.

25. Система виховної роботи вихователя, класовода, класного керівника.

26. Педагогічна етика, етичні норми поведінки вчителя, вихователя.

27. Сутність управління та педагогічного менеджменту.

28.Колектив як об’єкт та суб’єкт виховання. 

29.  Педагогіка  як  сфера  гуманітарного,  антропологічного,  філософського

знання.

30.  Взаємозв’язок  та  ієрархія  загальнолюдських,  конкретно-історичних  та



індивідуальних цінностей у вихованні та навчанні.



ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

1.Визначення психології як науки, її значення та завдання на сучасному етапі.

2.Основні методи психології.

3.Свідомість  як  найвища  форма  відображення  людиною  дійсності.  Структура

свідомості.

4.Класифікація та види відчуттів. 

5.Класифікація та види сприймання. 

6.Мислення як вища пізнавальна діяльність, його основні види.

7.Пам’ять як пізнавальний процес, її види.

8.Загальна характеристика процесів пам’яті.

9.Уява. Способи синтезування образів уяви.

10.Поняття про почуття та емоції, їх види.

11.Увага та її значення у психічній діяльності людини, її основні види.

12.Проблема  особистості  в  психології.  Людина,  індивід,  індивідуальність  –

порівняльна характеристика та зміст цих понять.

13.Структура особистості. 

14.Темперамент та основні теорії, що пояснюють його сутність.

15.Темперамент  та  індивідуальний  стиль  діяльності.  Роль  темпераменту  в

трудовій і навчальній діяльності.

16.Сучасні уявлення про характер, його співвідношення із темпераментом.

17.Воля  як  форма  активності  особистості  та  основні  підходи,  що  пояснюють

вольову поведінку.

18.Спілкування  як  фундаментальна  категорія  психологічної  науки,  його

функції і види.

19.Здібності, їх структура і види.

20.Поняття про групи та їх класифікація. 

21.Предмет вікової психології, її розділи та зв’язок з іншими науками.

22.Періодизація вікового розвитку. Вік і вікова криза.

23.Поняття провідного виду діяльності.

24.Загальна  характеристика  розвитку  дитини  від  народження  до  одного  року.



(соціальна ситуація розвитку, новоутворення, провідна діяльність).

25.Ранній  вік  та  його  характеристика:  новоутворення  раннього  віку  та

провідна діяльність.

26.Характеристика  розвитку  дітей  дошкільного  віку:  соціальна  ситуація,

основні новоутворення, провідний вид діяльності.

27.Психологічна готовність дитини до навчання в школі.

28.Загальна характеристика молодшого шкільного віку 

29.Підлітковий  вік  та  його  характеристика:  соціальна  ситуація  розвитку,

новоутворення, провідний вид діяльності.

30.Юнацький  вік  та  його  характеристика:  соціальна  ситуація  розвитку

старшокласника, провідний вид діяльності, новоутворення.
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14.Подоляк  Л.Г.,  Юрченко  В.І.  Психологія  вищої  школи  :  Підручник.  –  3-тє

вид., випр. і доп. – К. : Каравела, 2011. – 360 с
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