


Програма складена відповідно до вимог Міністерства освіти і науки 
України, Закону України «Про вищу освіту» від 6 вересня 2014 року, 
постанови КМ України «Про затвердження порядку підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 
закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 р. № 261 та Наказу 
Міністерства освіти і науки України «Про затвердження умов прийому на 
навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році» від 13 жовтня 2021 року 
№ 1098 (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-umov-prijomu-na-
navchannya-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-v-2022-roci), «Правил прийому до 
аспірантури та докторантури Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка на 2022 рік» 

(https://tnpu.edu.ua/abiturient/pdf/2022/Pravyla_pryiomu.pdf). 
 

Програма з дисципліни «Початкова освіта» є базовою з підготовки 
фахівців третього освітньо-наукового рівня спеціальності 013 Початкова 
освіта. 

Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри педагогіки і 
методики початкової та дошкільної освіти (протокол № 8 від 15 березня 
2022 р.). 

 

 

Загальна характеристика програми вступного іспиту. 

Програма вступного випробування включає:  

1. Пояснювальну записку.  

2. Критерії оцінювання знань вступника.  

3. Зміст програми та перелік питань.  

4. Список рекомендованої літератури для самостійної підготовки до 
вступного іспиту.  

 

 

 

 



1. Пояснювальна записка 

Метою вивчення програми є формування знань про основні концепції, 
парадигми, принципи, методики, технології початкової освіти і на їх основі 
формування здатності до створення освітньо-розвивального полісуб’єктного 
здоров’язбережувального середовища, реалізації змісту, форм, методів та 
технологій освітнього процесу школи першого ступеня відповідно до 
Державного стандарту початкової освіти. 

Під час вивчення дисципліни значна увага приділяється оволодінню 
категоріально-понятійним апаратом та термінологією, необхідними для 
глибокого розуміння теоретико-методичних засад розвитку початкової 
освіти; аналізу нормативної бази функціонування початкових шкіл. 

Під час підготовки до екзамену вступник повинен:  

знати: основні принципи, парадигми, концепції загальної середньої та 
початкової освіти; її методологічну основу;  

вимоги до змісту початкової освіти відповідно до Державного стандарту 
початкової освіти, Типових освітніх програм для початкової школи;  

особливості освітнього процесу у малокомплектній школі сільської 
міцевості; 

ключові компетентності та наскрізні вміння учнів молодшого шкільного 
віку;  

форми організації навчання у початковій школі;  

методи, технології початкової освіти та їх класифікації; 

особливості виховання дітей з особливими освітніми потребами у 
початковій школі; 

методи, класифікації методів науково-педагогічних досліджень проблем 
початкової освіти; 

структуру, зміст, форми й методи початкової освіти у зарубіжних 
країнах. 

вміти: здійснювати цілеутворення відповідно до змісту й форм 
початкової освіти; 

реалізовувати діагностику освітніх досягнень учнів;  

створювати здоров’язбережувальне середовище у початковій школі; 

використовувати інноваційні методи й технології початкової освіти; 



втілювати педагогіку партнерства з участю учнів, вчителів, батьків, 
суспільних інституцій; 

обирати й застосовувати методи досліджень як засоби вивчення 
ефективності освітнього процесу у початковій школі. 

формувати в учнів ключові компетентності для життя, зокрема вміння 
вчитися у початковій школі, наскрізні вміння та вибудовувати стратегії 
власного саморозвитку й самовдосконалення. 

 

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ ВСТУПНИКА. 

Шкала оцінювання відповідей абітурієнтів на питання теоретичного та 
практичного змісту розміщується в діапазоні від 100 до 200 балів і 
розподіляється на п’ять рівнів:  

1) високий,  

2) достатній;  

3) задовільний:  

4) низький,  

5) дуже низький.  

Критерії оцінювання представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

 
Рівень 

Бальна 
оцінка 

Характеристика відповідей вступника 
На запитання 
теоретичного змісту 

На запитання 
практичного  змісту 

Високий 200 – 190 Абітурієнт дає повну та 
розгорнуту відповідь на 
питання білету, демонструє 
вільне володіння понятійним 
апаратом, повністю 
розкриває суть поставленого 
питання, добре орієнтується 
у міжпредметних зв'язках, 
наводить приклади. 

Абітурієнт демонструє 
високі знання розуміння 
предмету, мети і завдань 
педагогіки початкової 
освіти, вміє здійснювати 
цілеутворення відповідно 
до змісту й форм 
початкової освіти; 
реалізовувати методи 
діагностику освітніх 
досягнень учнів; 
використовувати 
інноваційні методи й 
технології початкової 
освіти, обирати методи 
досліджень актуальних 
проблем поаткової школи, 
окреслює шляхи 



саморозвитку.  
Достатній 189 – 175 У відповідях допускаються 

неточності або незначні 
помилки, проте абітурієнт 
демонструє розуміння 
матеріалу, логічно 
обґрунтовує свої міркування. 

Абітурієнт добре 
визначається з методами та 
прийомами дослідження 
проблем початкової освіти 
та діагностики освітніх 
досягнень учнів, наводить 
приклади з власної 
практичної діяльності, але 
припускає неточності у 
описанні процедури 
проведення дослідження, 
реалізації сучасних 
технологій початкової 
освіти, визначенні шляхів 
саморозвитку. 

Задовільний 174 – 160 Відповіді на питання білету 
носять фрагментарний 
характер, переважно 
відтворюють знання на рівні 
запам’ятовування. Знання з 
предмету є неповними, 
абітурієнт плутається у 
визначеннях, втрачає логіку 
та послідовність розкриття 
питання, не наводить 
приклади. 

Абітурієнт допускається 
помилок щодо здійснення 
цілеутворення, плутається 
у методах дослідження або 
їх виборі, не наводить 
приклади, недостатньо 
відстежує зв’язки між 
ефективністю освітнього 
процесу та сучасними 
технологіями початкової 
освіти; припускається 
помилок у визначенні 
технологій для 
формування ключових 
компетентностей та 
наскрізних умінь учнів, 
визначенні шляхів 
саморозвитку. 

Низький 159 – 145 Абітурієнт не усвідомлює 
змісту питання білету, його 
відповідь не має 
безпосереднього відношення 
до поставленого питання. 
Він не володіє основним 
термінологічним апаратом 
дисципліни, демонструє 
відсутність умінь міркувати, 
робити висновки. 

Абітурієнт демонструє 
відсутність вмінь обирати 
й застосовувати методи 
дослідження, оцінки 
освітніх досягнень учнів та 
низький рівень здійснення 
цілеутворення й володіння 
технологіями початкової 
освіти, їх вибору для 
формування ключових 
компетентностей та 
наскрізних умінь учнів.  

Дуже низький 144 – 100 Абітурієнт допустив грубі 
помилки, зовсім не розкрив 
змісту питання, відповідь 
відсутня. 

Абітурієнт демонструє 
відсутність знань, 
практичних умінь і 
навичок. 

 

Тривалість підготовки до екзамену складає 1 год.  

Форма випробування – усна.  



3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

ДИДАКТИКА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

1. Дидактика як галузь педагогіки. Дидактика початкової освіти в 
системі дидактичних наук. Становлення дидактики як науки. Завдання 
дидактики початкової освіти. Методологічна основа дидактики початкової 
освіти. Основні проблеми дидактики початкової освіти. Принципи навчання 
у початковій школі, їх характеристика. 

2. Сутність освітнього процесу. Цілі початкової освіти. Структура 
освітнього процесу. Чинники і умови ефективності освітнього процесу. 
Правила навчання. Принципи формування змісту початкової освіти. Етапи 
освітнього процесу. 

3. Зміст початкової освіти. Реформування змісту початкової освіти у 
контексті Державного стандарту початкової освіти. Основні документи, що 
відображають зміст освіти у початковій школі. Відображення змісту освіти у 
Типових освітніх програмах для початкової школи. Характеристика 
навчальних планів і програм для початкової школи. Результати освіти. 
Ключові компетентності та наскрізні вміння. Формування вміння вчитися як 
ключової компетентності у початковій школі. Характеристика підручників. 
Вимоги до підручників початкової школи.  

4. Вікова характеристика готовності дітей до шкільного навчання. 
Вікові особливості учнів молодшого шкільного віку та їх урахування в 
освітньому процесі у початковій школі. Рушійні сили розвитку дитини. 
Мотивація учіння. 

5. Парадигми початкової освіти. Характеристика основних освітніх 
парадигм початкової освіти. Особистісно-зорієнтована парадигма початкової 
освіти. 

6. Форми організації навчання у початковій школі. Історія розвитку 
організаційних форм навчання. Урок як основна форма навчання. Теоретичні 
основи типології уроку. Методичне забезпечення уроку. Багатоваріативність 
структури уроків. Дидактичні особливості уроків на адаптаційно-ігровому 
етапі початкової освіти. Інтегровані уроки. Підготовка до уроку у початковій 
школі. Екскурсія як форма освітнього процесу. 

7. Освітній процес у сільській початковій школі. Особливості освіти в 
малокомплектній школі. Специфіка проведення уроків. Варіанти структури 
уроків. 



8. Методи навчання як компонент дидактичної структури у 
початковій школі. Сутність і функції методів навчання. Класифікації 
методів навчання. Самостійна робота як метод навчання. Особливості вибору 
методів навчання. 

9. Технологізація освітнього процесу як дидактична проблема. 
Поняття освітньої (педагогічної) технології. Критерії освітньої технології. 
Інтерактивні технології. Ігрові технології. Технологія проблемного навчання. 
Проєктна технологія. Технологія формування критичного мислення. 

10. Контроль та оцінювання результатів освіти. Функції контролю. 
Види контролю. Особливості контролю знань на адаптаційно-ігровому етапі 
початкової школи. Критерії оцінювання. Вимоги до оцінювання. 

11. Актуальні дидактичі проблеми та їх дослідження. Методологія 
дидактичних досліджень.  

12. Початкова освіта в зарубіжних країнах. Актуальні проблеми 
розвитку початкової освіти в Європейських країнах, США та Канаді. 
Структура початкової освіти. Особливості змісту, форм, методів освітнього 
процесу. 

13. Інклюзивна освіта у початковій школі. Суть та завдання 
інклюзивного навчання учнів початкової школи. Особливості змісту, методів 
і форм інклюзивної освіти. Створення інклюзивного середовища в початковій 
школі. 

ТЕОРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ 

1. Виховання у початковій школі. Основні підходи до виховання у 
початковій школі. Сучасні концепції виховання. Принципи виховання. 
Закономірності виховання. Гуманізація освітнього процесу. Сутність та 
структура виховного процесу. Характеристика процесу виховання. 
Самовиховання, перевиховання школярів. Цілеутворення у вихованні. 

2. Вплив колективу на формування особистості. Сутність, основні 
ознаки та етапи розвитку дитячого колективу. Структура колективу. 
Збагачення досвіду моральних відносин в учнівському колективі. 
Формування гармонійних відносин особистості і колективу. Педагогічне 
керівництво дитячим колективом. 

3. Методи виховання у початковій школі. Метод, прийом, засіб 
виховання. Класифікація методів виховання. Умови, що визначають вибір 



методів виховання учнів початкової школи. Характеристика методів 
виховання у початковій школі. Нетрадиційні методи виховання. 

4. Національне виховання як фактор цілісного формування 
особистості молодшого школяра. Суть, особливості національного 
виховання. Основні напрями національного виховання у початковій школі, їх 
характеристика та взаємозв’язок. Основні шляхи реалізації національного 
виховання у новій українській школі. 

5. Педагогіка партнерства у закладах початкової освіти. 
Просвітництво батьків молодших школярів. Роль сімейного виховання у 
формуванні особистості учня початкової школи. Форми партнерства вчителя 
початкової школи й родини. Види і методи роботи з батьками. Методика 
вивчення сімей класу.  

7. Технології виховної роботи. Професіограма 
та циклограма діяльності вчителя початкової школи. Виховні справи (виховні 
заходи) як основна форма організації виховної роботи з молодшими 
школярами. Технологія проведення колективних творчих справ. Методика 
підготовки та проведення години спілкування. Особливості проведення 
класних зборів у початковій школі. Система та форми організації позакласної 
та позашкільної виховної роботи з учнями. Специфіка позакласної та 
позашкільної роботи з молодшими школярами. Форми організації 
позакласної та позашкільної виховної роботи для учнів початкової школи та 
особливості педагогічного керівництва. 

8. Педагогічний процес як система та його дослідження. Специфіка та 
взаємозв’язок навчання та виховання як цілісного педагогічного процесу. 
Види та методи педагогічних досліджень. Класифікація методів. Організація 
педагогічного дослідження, його етапи і логіка. 

Перелік питань 

• Дидактика як галузь педагогіки. Дидактика початкової освіти в системі 
дидактичних наук. 

• Методологічна основа дидактики початкової освіти. 
• Основні проблеми дидактики початкової освіти. 
• Вікові особливості учнів молодшого шкільного віку та їх урахування в 
освітньому процесі у початковій школі. 
• Основні ланки процесу пізнання та їх взаємозв’язок. 
• Принципи навчання у початковій школі. Їх характеристика. 
• Характеристика змісту початкової освіти. 



• Основні документи, що відображають зміст освіти у початковій школі. 
• Ключові компетентності учнів у початковій школі. 
• Наскрізні уміння учнів молодшого шкільного віку. 
• Формування вміння вчитися в початковій школі як ключової 

компетентності. 
• Методи навчання як компонент дидактичної структури у початковій 

школі. 
• Класифікація методів навчання. 
• Форми організації навчання у початковій школі. Їх характеристика. 
• Теоретичні основи типології уроку. Дидактична характеристика типів 

уроку в початковій школі. 
• Технологізація освітнього процесу як дидактична проблема. 
• Технології початкової освіти. Технологія проблемного навчання. 
• Технології початкової освіти. Ігрові технології. 
• Технології початкової освіти. Проєктна технологія. 
•Технології початкової освіти. Технологія формування критичного 
мислення.  
• Технології початкової освіти. Технологія формування творчої 

особистості. 
• Здоров’язбережувальні технології у початковій школі.  
• Медіаосвітні технології у початковій школі. 
• Організація навчання у малокомплектній школі.  
• Методи досліджень ефективності освітнього процесу у початковій 

школі. Їх класифікація. 
• Теоретичні й прикладні наукові дослідження проблем початкової 

освіти.  
• Організація педагогічного дослідження, його етапи і логіка. 
• Оцінювання учнів у початковій школі.  
• Основні підходи до виховання у початковій школі.  
• Принципи виховання.  
• Класифікація методів виховання. 
• Роль дитячого колективу у вихованні учнів молодшого шкільного віку. 
• Виховні системи початкової освіти. 
• Виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній 

початковій школі. 
• Профілактика девіантної поведінки учнів у початковій школі. 
• Партнерство учнів, батьків та вчителів у вирішенні завдань початкової 

освіти.  
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