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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ФОРМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ – УСНИЙ ІСПИТ 

Програма фахового вступного випробовування розроблена для 

абітурієнтів, які вступають на навчання за спеціальністю 013 Початкова 

освіта. 

Мета фахового вступного іспиту – відбір абітурієнтів для навчання на 

здобуття освітнього рівня Магістр зі спеціальності 013 Початкова освіта.  

До програми фахового вступного випробування включено начальні 

дисципліни: «Педагогіка», «Методика навчання математичної освітньої 

галузі», «Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі», 

«Методика навчання природничої освітньої галузі», «Методика навчання 

громадянської та історичної освітньої галузі», «Методика навчання 

соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі», «Методика навчання 

технологічної освітньої галузі», «Методика навчання мистецької освітньої 

галузі» та «Методика навчання фізкультурної освітньої галузі». На основі 

змісту програм з названих дисциплін визначено орієнтовні питання фахового 

вступного випробування.  

Форма фахового вступного випробовування – усний іспит. 

До вступного випробування пропонується 90 питань, з яких: 30– з 

педагогіки, 10 – з методики навчання математичної освітньої галузі, 10 – з 

методики навчання мовно-літературної освітньої галузі, 10 – з методики 

навчання природничої освітньої галузі, а також по 5 запитань з інших 

дисциплін («Методики навчання громадянської та історичної освітньої 

галузі», «Методики навчання соціальної і здоров’язбережувальної освітньої 

галузі», «Методики навчання технологічної освітньої галузі», «Методики 

навчання мистецької освітньої галузі» та «Методики навчання фізкультурної 

освітньої галузі»).  

До вступного випробування пропонується 30 білетів. Кожен 

білетмістить 3 питання. 



Вступний іспит, як правило проводиться в такій послідовності: 

 підготовка відповіді на запитання білету (до 40 хв.); 

 відповідь студента (до 10 хв.); 

 відповіді на запитання комісії (10 хв.). 

Програма має перелік рекомендованої літератури для підготовки до 

складання вступного випробування. 

Завдання фахового випробовування:  

 виявити рівень теоретичної підготовки вступників з навчальних 

дисциплін,  як-то: «Педагогіка», «Методика навчання математичної освітньої 

галузі», «Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі», 

«Методика навчання природничої освітньої галузі», «Методика навчання 

громадянської та історичної освітньої галузі», «Методика навчання 

соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі», «Методика навчання 

технологічної освітньої галузі», «Методика навчання мистецької освітньої 

галузі» та «Методика навчання фізкультурної освітньої галузі»; 

 встановити фактичний рівень підготовки фахівців на основі 

освітнього рівня Бакалавр для здобуття ступеня Магістр;  

 виявити уміння застосовувати теоретичні знання з відповідних 

навчальних дисциплін в ході усних відповідей;  

 виявити фахову придатність особистості вступника до 

професійної діяльності та продовження навчання з метою здобуття вищої 

освіти за освітнім рівнем Магістр. 

Програма має перелік рекомендованої літератури для підготовки до 

іспиту, критерії оцінювання. 

Оцінювання:усні відповіді оцінюються за 200 – бальною шкалою.  

  



ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

ПЕДАГОГІКА 

1. Особливостіорганізаціїосвітньогосередовища в сучасній 

початковій школі. 

2. Мета, завдання і зміст національно-патріотичного виховання 

молодших школярів. 

3. Система педагогічноїдіяльностівчителяпочатковихкласів. 

4. Процеснавчання як цілісна система. Сутність процесу навчання. 

5. Зміст освіти у сучасній початковій школі. 

6. Принципи навчання молодших школярів. 

7. Методи і засоби навчання учнів початкової школи. 

8. Сутність процесу виховання молодших школярів. 

9. Формування учнівського колективу та його вплив на особистість 

молодшого школяра.  

10. Поняття про змістосвіти. Змістшкільноїпочатковоїосвіти. 

11. Принципи Державного стандарту початкової загальноїосвіти. 

12. Система початкової освіти в Україні. 

13. Рушійнісилирозвиткудитини. Сутністьрозвивального навчання. 

14. Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку. 

15. Мета і завдання виховного процесу в початковій школі. 

16. Закономірності педагогічного процесу. 

17. Принцип зв’язкутеорії з практикою. 

18. Формування навчальної мотивації. 

19. Структура процесу навчання в початковій школі. 

20. Специфіка роботи класного керівника в початковій школі. 

21. Інтеграція в освіті. Інтегровані уроки в початковій школі. 

22. Стратегіїрозвиткукритичногомислення 

23. Педагогічні творчі здібностівчителя початкових класів. 

24. Принцип науковості та емоційності в процесі навчання молодших 

школярів. 



25. Принципи систематичності та послідовності навчання. 

26. Сутність, функції, види контролю в сучасній початковій школі. 

27. Класифікації методів навчання. 

28. Нова українська школа – школа 10 компетентностей. 

29. Основні принципи Нової української школи. 

30. Основні форми навчання молодших школярів. 

 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ  

МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ 

1. Особливості побудови початкового курсу математики. 

2. Методика вивчення усної і письмової нумерації чисел в концентрах 

«Десяток», «Сотня», «Тисяча» і «Багатоцифрові числа». 

3. Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел в концентрі 

«Сотня». 

4. Ознайомлення з діями множення і ділення.  

5. Методика складання таблиць множення та ділення. 

6. Роль і місце задач у початковому курсі математики. Види 

арифметичних задач. 

7. Загальні питання методики навчання розв’язування задач. 

8. Класифікація простих задач. 

9. Ознайомлення зі складеною задачею. Методика роботи над 

складеною задачею. 

10. Класифікація складених задач. 

 

 

  



МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ 

ГАЛУЗІ  

1. Комунікативно-діяльнісний підхід до навчання української мови в 

початкових класах. 

2. Класифікація методів навчання мови як лінгводидактична проблема. 

3. Особливості сучасного звукового аналітико-синтетичного методу 

навчання грамоти. 

4. Особливості добукварного періоду навчання грамоти, його основні 

завдання. 

5. Етапи уроку літературного читання в букварний період навчання 

грамоти. Завдання кожного з них, особливості роботи. 

6. Завдання післябукварного періоду навчання грамоти. Робота над 

текстом у післябукварний період. 

7. Робота над реченням і зв’язним висловлюванням на уроках 

української мови. 

8. Переказ – одна із складових частин системи розвитку мовлення. 

Види переказів, методика проведення. 

9. Формування уявлень про «Текст». Методика вивчення розділу 

«Текст». 

10. Словникова робота на уроках літературного читання в 

початкових класах. 

  



МЕТОДИКА НАВЧАННЯ  

ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ  

1. Матеріальна база уроків «Я досліджую світ» (природнича освітня 

галузь). Куточок живої природи, його оснащення. Географічний майданчик. 

2. Методика формування природознавчих уявлень та понять у процесі 

реалізації природничої освітньої галузі. 

3. Роль, структура та місце дидактичної гри в процесі реалізації 

природничої освітньої галузі. 

4. Засоби наочності у процесі вивчення курсу «Я досліджую світ» 

(природнича освітня галузь), їх загальна характеристика і методика 

використання. 

5. Класифікація методів навчання природознавства. Організація 

спостережень у процесі вивчення курсу «Я досліджую світ» (природнича 

освітня галузь). 

6. Методика навчальних проблемних ситуацій на уроках з курсу «Я 

досліджую світ» (природнича освітня галузь). 

7. Дослід на уроках «Я досліджую світ» (природнича освітня галузь). 

Структура, методика використання дослідів у початкових класах. 

8. Організація і проведення предметного уроку з курсу «Я досліджую 

світ» (природнича освітня галузь). 

9. Особливості уроку-екскурсій в процесі реалізації природничої 

освітньої галузі. 

10. Характеристика практичної роботи як методу навчання учнів 

початкових класів у курсі «Я досліджую світ» (природнича освітня галузь). 

Структура практичної роботи, репродуктивна та творча практичні роботи. 

 

  



МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ 

ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ 

1. Мета і завдання громадянської та історичної освітньої галузі 

у початковій школі. Характеристика змістових ліній освітньої програми 

громадянської та історичної освітньої галузі. 

2. Основні методи та прийоми в процесі реалізації громадянської та 

історичної освітньої галузі у початковій школі. 

3. Розкрийте особливості організації позаурочної роботи в процесі 

реалізації громадянської та історичної освітньої галузі у початковій школі 

4. Методика формування знань учнів про свій родовід, історію 

і традиції своєї школи у процесі реалізації громадянської та історичної 

освітньої галузі. 

5. Правила поведінки учнів. Методика формування поведінкових дій 

у процесі реалізації громадянської та історичної освітньої галузі. 

 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ І 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ 

1. Сучасні технології формування соціальної 

та здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів. 

2. Використання українських народних традицій охорони і зміцнення 

здоров’я в навчально-виховному процесі початкової школи. 

3. Наочні посібники та навчально-методичні матеріали щодо 

формування здоров’язбережувальної компетентності здобувачів початкової 

освіти. 

4. Методика проведення тренінгу з молодшими школярами щодо 

формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентності. 

5. Методика перевірки практичних умінь і навичок 

зі здоров’язбереження за допомогою дидактичної гри та моделювання 

ситуацій, у які може потрапити дитина. 



МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ 

1. Основні види музичної діяльності молодших школярів у сучасній 

школі. 

2. Мета, завдання і зміст музичного навчання молодших школярів. 

3. Форми і методи музичного навчання молодших школярів. 

4. Музичне сприймання та методика його організації з дітьми. 

5. Особливості музичного навчання молодших школярів в умовах 

НУШ. 

6. Мета, завдання, зміст уроків образотворчого мистецтва в початковій 

школі. 

7. Організація особистісно-розвивального середовища у процесі 

мистецької діяльності учнів. 

8. Основні типи уроків образотворчого мистецтва в початковій школі. 

Прийоми та методи викладання. 

9. Функції мистецтва. Вплив мистецтва на розвиток особистості 

молодшого школяра. 

10. Види та жанри образотворчого мистецтва та декоративно-

прикладного мистецтва. 

 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ 

1. Урок як основна форма трудового навчання. Специфічні особливості 

уроків трудового навчання в початковій школі. 

2. Позакласна робота з трудового навчання і виховання в сучасній 

початковій школі. 

3. Дидактичні вимоги до проведення уроків трудового навчання в 

початкових класах. 

4. Основні види трудового навчання молодших школярів. 

5. Екскурсія як форма трудового навчання. Методика проведення 

екскурсії в початкових класах. 



МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ 

 ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ 

1. Фізична культура як частина суспільства й особистості. 

2. Основні компоненти (види) фізичної культури. 

3. Поняття про систему фізичного виховання. Мета та завдання. 

Державні вимоги до шкільної системи фізичного виховання. 

4. Структура уроку фізичної культури, характеристика його частин. 

5. Особливості методики використання фізичних вправ у процесі 

фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку. 

 

  



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Відповіді на фаховому вступному іспиті «Педагогіка і методики 

початкового навчання» для абітурієнтів які вступають для здобуття 

освітнього рівня Магістр оцінюються  фаховою атестаційною комісією за 

200-бальною шкалою. Загальні критерії оцінювання знань абітурієнтів та їх 

відповідність 200-бальній шкалі наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів 

Рівень 

компетентності 

За 200-

бальною 

шкалою 

Критерії оцінювання 

1 2 3 

Високий рівень 174-200 Абітурієнт виявив всебічні, систематичні та 

глибокі знання навчального матеріалу 

дисципліни, передбаченого програмою; 

засвоїв рекомендовану програмою 

літературу; проявив творчі здібності в 

розумінні, логічному, стислому та якісному 

трактуванні навчального матеріалу; засвоїв 

взаємозв’язок основних понять дисципліни, 

їх значення для подальшої професійної 

діяльності. 

Середній рівень 152-173 Вступник виявив систематичні та глибокі 

знання навчального матеріалу дисципліни; 

продемонстрував уміння вільно виконувати 

завдання, передбачені програмою; засвоїв 

літературу рекомендовану програмою; 

засвоїв взаємозв’язок основних понять 

дисципліни, їх значення для подальшої 



професійної діяльності. 

Достатній 

рівень 

127-151 Вступник виявив знання навчального 

матеріалу дисциплін у обсязі, необхідному 

для подальшого навчання та майбутньої 

професійної діяльності; упорався з 

виконанням завдань, передбачених 

програмою; ознайомився з основною 

літературою рекомендованою програмою. 

Початковий 

рівень 

100-126 Вступник виявив знання навчального 

матеріалу дисциплін у мінімальному обсязі, 

дав невелику кількість аргументованих 

відповідей; засвоїв взаємозв’язок основних 

понять дисципліни, їх значення для 

подальшої професійної діяльності 

 

Якщо абітурієнт під час фахового вступного випробування з 

конкурсного предмету набрав від 0–99 балів, то ця кількість балів вважається 

недостатньою для допуску в участі у конкурсному відборі до Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.  

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів 

предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний 

бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами 

обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали 

вступного фахового випробування виголошуються головою предметної 

комісії усім абітурієнтам, хто брав участь у випробуванні після закінчення 

іспиту. 
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