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Пояснювальна записка

Нові вимоги суспільства, пов’язані зі самореалізацією 
особистості, обумовлюють необхідність виявлення теоретико- 
методичних засад формування вчителя як конкурентоспроможного 
фахівця, а також створення ефективного діагностичного 
механізму, який дасть можливість виявити конкретні резерви в 
його діяльності, перспективи професійного росту, потреби у 
професійному вдосконаленні.

Система професійно- педагогічних знань, умінь і навичок є 
важливими компонентами педагогічної освіти.

Професійна діяльність учителя початкової школи посідає 
особливе місце.

Вагомою складовою у підготовці фахівців початкової ланки 
є вивчення педагогіки та фахових дисциплін, зокрема, курсів: 
методики навчання математики, методики навчання української 
мови, методики навчання природознавства, методики навчання 
предмета «Я у світі», образотворчого мистецтва з методикою 
навчання, методики трудового навчання з практикумом, теорії і 
методики фізичного навчання, музичного виховання з методикою.

Програма побудована з врахуванням основних тем з 
педагогіки і фахових методик, передбачає визначення рівня 
засвоєння знань і сформованості практичних умінь та навичок 
студентів.

Обсяг знань та умінь студентів з педагогіки і фахових 
методик не виходять за межі робочих програм, за якими велась 
підготовка майбутніх фахівців.

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту ставить за 
мету спрямувати випускників на узагальнення й приведення в 
систему одержаних знань. Цьому сприяє поділ навчального 
матеріалу усіх дисциплін на частини, які становлять питання

З



екзаменаційних білетів. їх осмислення сприятиме поглибленому 
усвідомленню наукового та практичного значення виокремлених 
тем, місце в підготовці молодшого спеціаліста до майбутньої 
професійної діяльності.

В процесі консультацій викладачі педагогіки та фахових 
методик звертають увагу студентів на системну підготовку 
програмного матеріалу комплексного кваліфікаційного іспиту з 
педагогіки, фахових методик, критерії та норми оцінювання знань.

Рекомендована література програми укладена так, що 
студент може самостійно підготуватися до відповіді на кожне 
питання.

Екзаменаційні білети складаються з трьох завдань: 
у перше завдання включені теми з педагогіки; 
друге завдання -  теми з фахових методик; 
трете завдання носить практичний характер і передбачає 

виявлення вмінь та навичок студентів застосовувати набуті знання, 
вміння в процесі вивчення дисциплін початкового курсу навчання 
школярів.

Кожне завдання в програмі мас розширене (деталізоване) 
діленя на структурні компоненти, що для студента є умовним 
планом відповіді на іспиті. Саме такий підхід допоможе 
випускникові врахувати важливі моменти поєднання теоретичного 
матеріалу з практичною педагогічною діяльністю.

Така побудова дозволяє творчо підходити до складання 
екзаменаційних білетів, охоплювати всі розділи педагогіки та 
основних фахових методик і шкільної практики.

Наприклад:
Екзаменаційний білет №

1. Педагогіка як наука, її виникнення і розвиток. Народна 
педагогіка та етнопедагогіка.Система педагогічних наук. 
Завдання педагогіки на сучасному етапі.
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2. Короткий огляд історії методів навчання грамоти. Сучасний 
звуковий аналітико-синтетичний метод навчання грамоти.

3. До якого виду відноситься задача? Складіть короткий запис 
до цієї задачі.
Після того, як Назар віддав 7 зошитів, у  нього залишилося 
ще 8 зошитів. Скільки зошитів було у  Назара спочатку?
А. Проста задача. Б. Складена задача. В. Складна задача. 

У процесі вивчення основних курсів педагогіки та фахових 
методик студенти, майбутні вчителі, повинні знати:

-  місце та значення педагогіки і фахових методик в системі 
теоретико-прикладних наук, основні категорії;

-  методи науково-педагогічних досліджень;
-  принципи організації системи освіти в Україні;
-  документи, що регламентують зміст освіти;
-  сутність процесів розвитку, формування, виховання, 

соціалізації особистості та їх взаємозв’язок;
-  проблеми та позитивний досвід організації сучасної 

педагогічної діяльності вчителів початкових класів;
-  закономірності та принципи навчання в початковій школі;
-  методи організації навчального процесу в школі;
-  форми організації навчального процесу;
-  теоретичні основи та завдання навчання фахових методик;
-  особливості діяльності учнів у навчально-виховному 

процесі;
-  значення, функції, види та методи контролю знань, учнів;
-  критерії, норми оцінки навчальних досягнень учнів;
-  сутність, зміст, процес виховання;
-  основні види, функції, особливості педагогічної діяльності 

вчителя початкових класів.
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У результаті вивчення педагогіки та фахових методик студенти 
повинні вміти:

-  організовувати навчально-виховний процес:
-  аналізувати навчально-виховну роботу в школі, класі, 

позашкільній діяльності згідно з педагогічними 
закономірностями та принципами;

-  організовувати колектив учнів на виконання поставлених 
завдань;

-  стимулювати навчальну діяльність і поведінку учнів;
-  вміло використовувати теоретико-методичні знання з 

фахових методик у практичній діяльності; аналізувати 
навчально-педагогічні ситуації, використовувати на 
практиці досягнення психолого-педагогічних наук, сучасні 
інноваційні технології;

-  організовувати позакласну та позашкільну роботу з учнями.

Критерії та норми оцінювання

Перше завдання -  теоретичне з курсу «Педагогіка», максимальна 
оцінка -  35 балів; друге завдання -  теоретичне з фахових методик, 
максимальна оцінка -  35 балів; трете завдання -  практичне з фахових 
методик, максимальна оцінка -  ЗО балів.

В загальній сумі студенти на іспиті отримує 100 балів.
До критеріїв оцінювання, що визначають фахову підготовку 

студентів належать:
• особливості засвоєння знань (обсяг, змістовність, правильність, 

точність, грунтовність);
• якість відповіді студента (рівень осмислення, аргументації, аналіз, 

логічність, послідовність, виразність мовлення);
• структура сформульованої відповіді (самостійність суджень, їх 

науковість, грамотність, доцільність та прогностична ефективність 
практичного матеріалу).
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Оцінювання теоретичних питань

35-31 балів:
студент виявив всебічні, грунтовні, глибокі знання навчально- 
програмного матеріалу, цитує джерела; свідомо, аргументовано 
висвітлює питання; правильно використовує наукову і професійну 
термінологію, логічно, послідовно викладає матеріал; вміє розкрити 
взаємозв'язок теорії і практики; виразність мовлення, вміння 
формулювати висновки; демонструє творчі здібності у розумінні і 
використанні навчального матеріалу.

30-20 балів:
студент виявив грунтовні знання навчально-програмного матеріалу; 
ознайомлений з основною та додатковою навчально-методичною 
літературою; свідомий, повний, аргументований виклад; основні 
теоретичні положення ілюструє відповідними прикладами; відповідає 
правильною літературною мовою, але неповна самостійність в 
аргументації; незначне порушення послідовності викладу, неточне 
використання наукових 
термінів.

19-10 балів:
студент виявив знання основного навчального матеріалу; ознайомлений з 
основною літературою; відсутні знання першоджерел, матеріалів 
періодичних проблем; допускає 3-5 незначних помилок; деякі порушення 
логічності і послідовності викладу, недостатнє розкриття суті понять; 
труднощі у наведенні прикладів; недостатня виразність мовлення, 
неконкретність висновків.

9- 0 балів:
студент виявив серйозні прогалини у знаннях навчально-програмового 
матеріалу; засвоїв менше половини матеріалу; виявляє нерозуміння 
теоретичних положень та невміння застосовувати їх на практиці; виклад
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матеріалу з великими помилками без системи аргументації; відсутність 
висновків, нерозуміння термінології.

Оцінювання практичних завдань
л

• Методика навчання української мови, методика навчання 
природознавства, методика навчання предмета «Я у  світі»
(фрагменти уроків).

30-29 балів:
фрагмент уроку виконаний відповідно до вимог поурочного планування 
щодо формулювання цілей визначення методичної структури та змісту 
етапу уроку з урахуванням ступеня навчання; студент спонтанно і 
правильно реагує на запитання екзаменатора; здатний теоретично 
обґрунтувати вибір власних методичних рішень.

28-22 балів:
фрагмент уроку в основному виконаний методично грамотно, проте є 
незначні недоліки в дотриманні зазначених вимог; студент адекватно 
реагує на запитання екзаменатора, однак недостатньо впевнено 
обґрунтовує вибір власних методичних рішень.

21-11 балів:
фрагмент уроку виконаний із значними недоліками відповідно 
зазначених вимог; студент виявляє знання й розуміння основних 
положень теми, але матеріал викладає неповно; не зовсім адекватно 
реагує на запитання екзаменатора; відчуває труднощі в обґрунтуванні 
вибору власних методичних рішень.

10-0 балів:

фрагмент уроку виконаний методично неправильно; студент не здатний 
правильно реагувати на запитання екзаменатора; не може обґрунтувати 
вибір власних методичних рішень.
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ЗО- 25 балів:
правильно виконане завдання, вільне володіння теоретичним матеріалом; 
наведення аргументів на підставі своїх думок.

24-11 балів:
правильно виконане завдання, але з деякими несуттєвими помилками або 
неточностями.

0-10 балів:
відсутність відповіді або неповна відповідь, невміння зробити 
узагальнюючі висновки.

• Теорія і методика фізичного виховання.

30-25 балів:
студент повністю оволодів теоретичним матеріалом, логічно і 
послідовно застосовує його при виконанні практичного завдання; 
виявляє творчий підхід до вивченого та здатність застосовувати 
теоретичні знання в практичній діяльності; демонструє розуміння 
специфіки фізичного виховання, аналізує її, володіє термінологічним і 
понятійним апаратом фізичного виховання та спорту.

24-20 балів:
студент дає вичерпну відповідь на поставлене питання та виявляє 
глибокі, грунтовні знання з певної теми; демонструє знання загальних 
характеристик, особливостей термінологічного апарату; прийомів і 
конкретних методів організації фізкультурно-спортивної та оздоровчої 
роботи; наводить влучні приклади; в достатньому обсязі володіє 
специфікою організації занять з фізичної культури; наявні несуттєві 
помилки.

•  Методика навчання української мови (вправи).
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19-15 балів:
студент досить впевнено і послідовно застосовує теоретичні знання при 
виконанні практичного завдання, але не спроможний самостійно 
завершити завдання; зв’язано висловлюється, добре відтворює вивчений 
матеріал.

14-1 балів:
студент не може самостійно завершити практичне завдання, його 
відповідь характеризується низьким рівнем усвідомлення; допускає грубі 
фактичні помилки; погано орієнтується у навчальному матеріалі.

• Музичне виховання з методикою ( вступна бесіда до музичного 
твору на слухання музики) :

-  відповідність змісту бесіди змісту і характеру музики -  15 балів;
-  доступність викладу -  7 балів;
-  емоційне забарвлення бесіди -  8 балів.

• Фрагмент уроку з теми «Методика вивчення пісні»
-  вступне слово учителя про пісню - 10 6;
-  показ пісні / виразне, правильне виконання пісні учителем/ - 10 

балів;
-  бесіда за змістом виконаної пісні / визначення характеру, засобів 

музичної виразності /- 10 балів.

• Образотворче мистецтво з методикою навчання, методика 
трудового навчання з практикумом.

ЗО балів:
відповідь на питання повна і правильна; студент вміло оперує поняттями, 
термінологією образотворчого мистецтва; володіє методикою трудового 
навчання та образотворчого мистецтва, вдало наводить приклади; мова 
образна, виразна: вміло підводить підсумок відповіді.
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25 балів:
відповідь у цілому правильна, але недостатньо повна; студент розуміє 
методику навчання; наводяться приклади, але не чітко аналізує поняття; 
мова відповіді образна, виразна.

20 балів:
відповідь у цілому правильна, але не розкриті окремі частини завдання, 
недостатньо вміло студент розкриває методику навчання; наводяться 
приклади за допомогою навідних питань; висновки бідні, мова при 
відповіді недостатньо виразна.

15 балів:
студент у цілому відповів на поставлене завдання, але допустив окремі 
неточності, помилився у використанні понятійного апарату; не зміг 
навести приклади; показав недостатні знання у методиці трудового 
навчання та образотворчого мистецтва.

10 балів:
студент у цілому відповів на поставлене завдання, але не зміг 
переконливо аргументувати свою відповідь; помилився у використанні 
понятійного апарату, показав недостатні знання у методиці трудового 
навчання та образотворчого мистецтва.

0 балів:
студент дає неправильну відповідь на завдання; показує незадовільне 
знання понятійного апарату; не володіє методикою трудового навчання 
та образотворчого мистецтва.

• Методика навчання математики.
1. До якого виду відноситься задача? Складіть короткий запис до 

цієї задачі. Після того, як Назар віддав 7 зошитів, у  нього залишилося 
ще 8 зошитів. Скільки зошитів було у  Назара спочатку?

А. Проста задача. Б. Складена задача. В. Складна задача.
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Бали Критерії оцінювання
ЗО Всі завдання виконані правильно

0-30
- Вид задачі -  10 б.
- Короткий словесний запис -  10 б.

і- Короткий схематичний запис -  10 б.

2. Складіть задачу на різницеве порівняння та розв’яжіть її.

Бали Критерії оцінювання
ЗО Всі завдання виконані правильно

0-30
- Скласти повну умову задачі -  10 б.
- Скласти коротку словесну умову задачі -

5 6.
- Скласти схему до задачі -  5 б.
- Розв’язок задачі -  5 б.
- Відповідь -  5 балів.

3. Як називається таке рівняння виду 145 -  3 • х = 55. Розкрийте 
методику його розв’язання.

Бали Критерії оцінювання
ЗО Всі завдання виконані правильно

0-30
- Розв’язано ускладнене рівняння -  5 б.
- Розкрито поетапну методику його

розв’язування -  25 б.:
- Частково розкрито методику його розв’язування

-  15 6.
- Поверхнево розкрито методику його

розв’язування- 5 б.

4. Графічно зобразіть розв’язок складеної задачі.
Від автостанції у протилежних напрямках одночасно вирушили 

два автобуси. Через 3 год вони були на відстані 444км один від одного. 
Перший автобус їхав зі швидкістю 76 км/год. З якою швидкістю їхав 
другий автобус?
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Бали Критерії оцінювання
ЗО Все завдання виконане правильно

0-30
- Графічно правильно зображено розв’язок задачі

-2 0  6.
- Розбито на прості задачі -  10 б.

Додаткові питання оцінюються 1-5 балами. В загальній сумі 
студенти на іспиті отримує 100 балів.

Оцінка в
балах

ЕСТ8 Визначення Екзаменаційна 
оцінка (національна 

шкала)
90-100 А ВІДМІННО відмінно
81-89 В ДУЖЕ ДОБРЕ добре
71-80 С ДОБРЕ добре
61-70 О ЗАДОВІЛЬНО задовільно
51-60 Е ДОСТАТНЬО задовільно

Зміст програми 
Загальні основи педагогіки

Предмет і завдання педагогіки
Педагогіка як наука, її виникнення і розвиток. Об’єкт, предмет, 

функції педагогіки. Основні категорії педагогіки. Система 
педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Завдання 
педагогіки на сучасному етапі. Народна педагогіка та 
етнопедагогіка в стуктурі педагогічної науки. Педагогічні умови 
творчого використання народної педагогіки та етнопедагогіки в 
практиці сучасної школи.
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Методи науково-педагогічних досліджень
Поняття про методи дослідження. Етапи педагогічного 

дослідження. Класифікація методів педагогічного дослідження, їх 
характеристика. Організація педагогічного дослідження та вимоги 
до нього.
Загальні закономірності розвитку особистості

Поняття про розвиток і формування. Фактори формування 
особистості. Спадковість і розвиток. Вплив середовища на 
розвиток особистості. Виховання як провідний фактор розвитку та 
формування особистості. Вікова періодизація у педагогіці. 
Критерії виділення вікових періодів. Вікова періодизація у працях 
видатних педагогів.

Педагогічний процес
Суть педагогічного процесу. Рушійні сили педагогічного 

процесу. Педагогічний процес як система. Закономірності 
педагогічного процесу. Етапи педагогічного процесу.

Педагог: професійна діяльність і особистість
З історії становлення учительської професії. Сутність 

педагогічної діяльності, її структура. Функції учителя. Якості 
вчителя - вихователя. Педагогічні уміння вчителя. Професійна 
майстерність.

Дидактика
Предмет і завдання дидактики

Сутність і завдання дидактики. Категорії дидактики. Зв’язок 
дидактики з іншими науками. Основні дидактичні концепції. 
Актуальні завдання дидактики. Народна дидактика. Дидактика й 
методика початкового навчання К.Д.Ушинського.
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Зміст початкової освіти
Зміст освіти, його структура. Види, рівні освіти. Навчальні 

плани і програми для початкових класів. Підручники і посібники 
для початкової школи. Принципи Державного стандарту 
початкової освіти.

Процес навчання
Сутність навчання, його методологічна основа. Рушійні сили 

навчального процесу. Функції процесу навчання. Педагогіка 
партнерства у процесі навчання (Концепція Нової української 
школи). Структура процесу учіння. Навчання і виховання дітей 
шестирічного віку за Сухомлинським.

Закони, закономірності та принципи навчання
Закони, закономірності навчання. Правила навчання. 

Принципи навчання, їх класифікація.

Методи і засоби навчання
Сутність методів, прийомів і засобів навчання. Класифікація 

методів навчання. Вибір методів навчання. Засоби навчання.

Види навчання
Поняття про види навчання. Класифікація видів навчання. 

Пояснювально-ілюстративне навчання. Проблемне навчання. 
Програмоване навчання. Модульне навчання. Сучасні технології 
навчання.

Форми організації навчального процесу в школі
Форми організації навчання, їх становлення. Функції форм 

навчання. Нетрадиційні форми навчання в початковій школі. 
Позаурочні та позашкільні форми навчання, специфіка їх 
проведення у початкових класах.
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Урок -  основна форма організації навчання в сучасній школі
Урок як цілісна система навчання. Вимоги до сучасного уроку. 

Підготовка вчителя до уроку. Педагогічний аналіз і самоаналіз 
уроку. Класно-урочна система Я.А. Коменського.

Аналіз, контроль і оцінка навчальної діяльності учнів
Місце і роль аналізу й оцінки знань, умінь та навичок у системі 

навчального процесу. Основні принципи контролю. Види, форми 
контролю. Методи контролю. Вимоги до контролю знань, умінь та 
навичок учнів. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у 
сучасній школі.

Актуальні питання дидактики
Індивідуалізація і диференціація навчання в школі. Проблема 

навчання обдарованих дітей. Відставання учнів у навчанні та 
шляхи їх подолання. Особливості навчання дітей з особливими 
потребами.

Теорія виховання
Процес виховання

Процес виховання як система, його основні категорії. Мета 
виховання в сучасній школі. Рушійні сили, фактори виховання. 
Структура виховного процесу.

Загальні методи і засоби виховання
Поняття методу, прийому і засобу виховання. Класифікація 

методів виховання. Система засобів виховання. Педагогічні умови 
використання методів виховання.

Закономірності та принципи виховання
Характеристика закономірностей і умов виховання. Принципи
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виховання. Характеристика принципів виховання. Специфіка 
принципів виховання.

Виховання особистості в колективі
Колектив, його види. Динаміка розвитку колективу. Фактори 

розвитку колективу. Шляхи згуртування дитячого колективу. 
Учитель і дитячий колектив. Концепція виховання колективу у 
педагогічнеій спадщині А.С.Макаренка.

Класний керівник
Функції, напрями і форми роботи класного керівника. Робота 

класного керівника з вивчення учнів, організації та проведення 
позакласної виховної роботи. Виховна робота з педагогічно 
занедбаними дітьми.

Місце і роль сім ’ї у  вихованні
Сім’я як соціальний інститут суспільного розвитку. Функції 

сім’ї. Вимоги до батьків. Шляхи і засоби підвищення психолого- 
педагогічної культури батьків. Форми роботи класного керівника з 
батьками учня.

Основи національного виховання
Сутність і особливості національного виховання. Принципи 

національного виховання. Основні напрями та шляхи 
національного виховання. Українська народна педагогіка у системі 
національного виховання.

Основи школознавства

Система освіти в Україні
Система освіти, її структура. Основні принципи організації 

освіти. Завдання закладів освіти. Управління системою освіти.
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Управління загальноосвітнім навчальним закладом
Школа як педагогічна система й об’єкт управління. 

Управлінські органи в школі. Принципи керівництва шкільною 
справою. Планування та облік роботи школи. Внутрішньо- 
шкільний контроль.

Методична робота в школі
Основні напрями і форми методичної роботи. Підвищення 

кваліфікації та атестація педагогічних працівників. Вивчення та 
впровадження перспективного досвіду.

Фахові методики
Методика навчання української мови

Методика викладання української мови як педагогічна наука
Наукові основи методики початкового навчання української 

мови. Методологічні, психолого-педагогічні, мовознавчі й 
літературознавчі дані в методиці викладання мови.

Методика навчання грамоти
Короткий огляд історії методів навчання грамоти. Особливості 

сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання 
грамоти. Прийоми звукового аналізу, прийоми звукового синтезу.

Навчально-виховні завдання добукварного періоду. Структура, 
зміст і вимоги до занять за програмою з української мови для 1 -го 
класу початкової школи. Обсяг знань, умінь і навичок, які учні 
повинні набути в добукварний період.

Підготовка дітей до навчання грамоти. Ознайомлення учнів з
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поняттями "речення", "слово", "голосний" і "приголосний" звук, 
"тверді" і "м'які" приголосні. Робота над формуванням в учнів 
фонематичного слуху. Робота над подоланням впливу діалектного 
оточення на вимову звуків.

Поділ букварного періоду на два етапи. Методика 
ознайомлення учнів з новим звуком і новою буквою. Набуття 
навичок читання букв у складі слова. Способи перевірки розуміння 
учнями прочитаних слів.

Навчання письма у букварний період. Психолого-педагогічні 
вимоги до процесу навчання письма. Особливості нової системи 
каліграфічного письма. Вимоги до техніки і засобів письма.

Особливості будови і методика проведення уроків письма і 
читання післябукварного періоду. Види самостійної роботи учнів 
на уроках читання і письма. Робота над розвитком мовлення і 
мислення дітей в післябукварний період.

Методика читання
Наукові засади методики читання в початкових класах. З 

історії становлення методики читання. Основний метод навчання 
дітей читанню.

Класне читання. Зміст, основні принципи і особливості будови 
програми з читання для чотирирічної початкової школи. Огляд 
підручників з читання для початкових класів. Види читання. 
Способи читання.

Методика читання казок. Методика опрацювання казок 
залежно від їх тематичної спрямованості. Схема уроку читання 
казки в 1 -4 класах.

Зв'язок уроків позакласного читання з уроками класного 
читання і самостійним домашнім читанням дітей. Вимоги до 
уроків позакласного читання. Особливості проведення уроків з 
позакласного читання.
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Методика вивчення фонетики, граматики і правопису
Мовний розбір, його види і методика проведення в різних 

класах на різних етапах оврлодіння граматичним матеріалом. 
Письмові й усні вправи з граматики.

Формування у молодших школярів поняття про частини мови. 
Система вивчення іменника, прикметника і дієслова в початкових 
класах. Методика опрацювання прийменників, прислівників і 
займенників.

Методика роботи над елементами синтаксису. Вивчення 
речення в різних класах початкової школи. Навчання учнів 
встановлювати граматичні зв'язки слів у реченні. Робота над 
вивченням пунктуації.

Види наочності на уроках з фонетики, граматики, правопису і 
методика її застосування. Технічні засоби навчання на уроках 
мови. Вимоги до дидактичного матеріалу з фонетики, граматики, 
правопису.

Методика розвитку усного і писемного мовлення учнів
Завдання й основні напрями словникової роботи в початкових 

класах. Лексичні помилки учнів початкових класів, прийоми їх 
виправлення і запобігання.

Робота над словосполученням. Утворення словосполучень. 
Вправи на поширення словосполучень за запитаннями і виділення 
словосполучень з речень.

Розвиток у молодших школярів навичок зв'язного мовлення. 
Види усних і писемних вправ (по класах) для розвитку навичок 
логічного, послідовного, зв'язного викладу думок. Вироблення 
вмінь добирати мовні засоби відповідно до мети висловлювання.

Види письмових робіт з розвитку зв'язного мовлення,



а) підготовчі вправи до творчих письмових робіт; б) перекази, їх 
види і методика проведення; в) учнівські твори.

Методика навчання математики
Методика навчання математики в дочисловий період

Методика навчання виділення предметів, що мають певні 
властивості, порівняння предметів за їх взаємним розміщенням, за 
розміром.

Методика навчання учнів лічби предметів у підготовчий 
період. Формування уявлень про деякі геометричні фігури. 
Організація діяльності учнів в дочисловий період.

Методика вивчення нумерації
Методика ознайомлення з назвами, послідовністю і 

позначенням числа в межах першого десятка.
Методика вивчення нумерації чисел другого десятка, сотні, 

тисячі та багатоцифрових чисел.

Методика V вивчення арифметичних дій та навчання 
розв'язування задач

Вивчення таблиці додавання і відповідних випадків 
віднімання. Методика навчання розв’язання простих текстових 
задач на додавання і віднімання.

Навчання навичок усного додавання і віднімання. Формування 
навичок письмового додавання і віднімання.

Вивчення таблиці множення і відповідних випадків ділення. 
Методика навчання простих текстових задач на множення і 

ділення.
Формування навичок письмового множення і ділення. 

Методика навчання учнів розв'язування задач у 1 - 4 класах.
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Величини, що вивчаються у  курсі математики 1-4 класів
Методика вивчення рівнянь в початкових класах.
Методика ознайомлення учнів з одиницями часу і їх 

співвідношеннями. Навчання розв'язування задач на знаходження 
події та інше. Залежності між величинами: 1) ціна, кількість, 
вартість; 2) швидкість, час, відстань. Використання цих 
залежностей при розв'язуванні текстових задач.

Елементи геометрії та методика їх вивчення
Методика ознайомлення учнів з геометричними фігурами, їх 

найпростішими властивостями, позначенням фігур. Навчання 
учнів найпростіших геометричних побудов.

Методика навчання природознавства
Класифікація форм навчання природознавству

Класифікація форм навчання природознавству. Урок- 
екскурсія. Види уроків-екскурсій. Послідовність підготовки уроку- 
екскурсії. Особливості інтегрованих уроків з природознавства 
(Концепція Нової української школи).

Дослід, бесіда та розповідь на уроках природознавства. Роль 
дослідів у вивченні природознавства в початкових класах.

Методика проведення дослідів. Правила техніки безпеки при 
проведенні дослідів.

Роль бесіди на різних етапах уроку. Мета розповіді на уроках 
природознавства в початкових класах. Вимоги до розповіді 
вчителя.

Методика формування уявлень про предмети і явиша природи. 
Методика формування уявлень про предмети і явища природи. 
Формування уявлень на основі спостережень, порівнянь, дослідів, 
розповіді вчителя. Використання наочності.
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Методика навчання предмета «Я у світі»

Людина в суспільстві
Формування соціальних, комунікативних та громадянських 

компетентностей молодших школярів у змістових лініях освітньої 
галузі «Суспільствознавство». Зміст, мета та завдання освітньої 
галузі «Суспільствознавство».

Теорія і методика фізичного виховання

Засоби і методи фізичного виховання молодших школярів
Засоби фізичного виховання:

- фізичні вправи;
- сили природи (сонце, повітря, вода);
- гігієнічні фактори: особиста і громадська гігієна, режим 
праці і відпочинку, харчування і сну, засобів відновлення 
організму.
Класифікація методів навчання.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня школяра
Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня школяра: 

гімнастика до уроків, фізкультурні хвилинки, організоване 
проведення великих перерв, ігри та фізичні вправи в режимі 
продовженого дня.

Образотворче мистецтво з методикою навчання 
Планування та організація навчально-виховної роботи з 
образотворчого мистецтва. Специфіка і вимоги до уроку 
образотворчого мистецтва в початкових класах

Особливості обладнання кабінету та уроків образотворчого
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мистецтва. Організація робочого місця учня. Структура уроку 
образотворчого мистецтва.
Тематична композиція. Методика і особливості проведення 

уроків малювання пейзажу, натюрморту, на теми зоточуючого 
життя і

Зв'язок малювання на теми з оточуючого життя з 
малюванням з натури та іншими видами робіт з образотворчого 
мистецтва. Послідовність виконання малюнка на теми з 
оточуючого житія (попередній ескіз, начерки героїв). Види 
пейзажу. Закони повітряної перспективи. Послідовність виконання 
натюрморту.

Методика навчання учнів початкових класів виконанню швів 
для ручного шиття і декоративних швів.

Робота з природними матеріалами на уроках та заняттях 
вдома

Значення деревини в народному господарстві. Інструменти і 
пристрої, прийоми ручної обробки деревини. Техніка безпеки та 
методика проведення занять в початкових класах.

Методика трудового навчання з практикумом

Аплікація з паперу і методика проведення уроків художньої 
праці в початкових класах

Історія виникнення паперу. Види паперу і картону. 
Застосування штампа і трафарету при обробці паперу і картону. 
Методика навчання учнів початкових класів в роботі з шаблоном і 
трафаретом.

Види аплікації. Матеріали та інструменти. Методика 
навчання учнів виконанню аплікаційних робіт.
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Робота з природними матеріалами па уроках та заняттях 
вдома

Види матеріалів. Дріт і фольга -  основні матеріали для роботи 
на уроках праці в початкових класах.

Види природних матеріалів, які найчастіше використовуються 
на уроках праці. Методика навчання виготовлення виробів з 
природних матеріалів.

Техніка безпеки та методика проведення занять в початкових 
класах.

Музичне виховання з методикою
Хоровий спів. Дитячий голос, особливості його розвитку та 
охорона

Особливості хорового співу як виду мистецтва. Виховне 
значення хорового співу, його роль в музичному розвитку 
молодших школярів. Мета та завдання хорового співу.

Творчість Музика в школі як навчальний предмет. Компоненти 
уроку музики школярів на уроці музики. Музичні ігри

Актуальність проблеми музично-естетичного виховання 
школярів на сучасному етапі. Специфіка уроку музики. 
Компоненти уроку музики. Сучасні вимоги до уроку музики в 
початкових класах.

Слухання музики. Методика проведення слухання музики
Слухання музики. Роль розвитку навичок сприйняття музики 

для музично-естетичного виховання. Методика проведення 
слухання музики (своєрідність позанавчальних вправ, 
лабораторних робіт і дослідів); зміст і функції методів 
стимулювання активності учнів.
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Питання для комплексного кваліфікаційного іспиту

1.Питання з педагогіки

1. Педагогіка як наук^, її виникнення і розвиток. Народна 
педагогіка та етнопедагогіка. Система педагогічних наук. 
Завдання педагогіки на сучасному етапі.

2. Методи науково-педагогічних досліджень. Класифікація 
методів педагогічного дослідження, їх характеристика. 
Організація педагогічного дослідження та вимоги до нього.

3. Фактори і умови розвитку особистості. Соціалізація і 
становлення особистості. Вікова періодизація в педагогіці. 
Акселерація та ретардація.

4. Педагогічний процес, його суть та рушійні сили. 
Закономірності та етапи педагогічного процесу. Організація і 
керівництво педагогічним процесом.

5. Вчитель, його функції і завдання в суспільстві. Вимоги до 
сучасного вчителя. В.О.Сухомлинський про становлення 
вчителя-вихователя («Сто порад учителю»).

6. Дидактика як теорія навчання і освіти. Актуальні завдання 
дидактики. Народна дидактика. Дидактика й методика 
початкового навчання К.Д.Ушинського.

7. Навчання як складова педагогічного процесу, його структура, 
функції. Педагогіка партнерства у процесі навчання. Навчання 
і виховання дітей шестирічного віку за Сухомлинським 
(«Серце віддаю дітям»),

8. Зміст освіти, його структура. Види, рівні освіти. Документи, 
що визначають зміст освіти, їх характеристика. Принципи 
Державного стандарту початкової освіти.

9. Закономірності, принципи і правила навчання. Система 
сучасних дидактичних принципів. Дидактичні принципи 
К.Д.Ушинського.
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10. Види навчання. Класифікація видів навчання, їх 
характеристика. Інноваційні технології в початковій школі.

11. Урок -  основна форма організації навчання в школі. Типи і 
структура уроків. Вимоги до сучасного уроку. Підготовка 
учителі де уроку. Класно-урочна система Я.А.Коменського.

12. Методи і засоби навчання, їх класифікація та 
характеристика. Вибір методів навчання.

13. Позаурочні та позашкільні форми навчання., специфіка їх 
проведення у початкових класах.

14. Оцінювання навчальних досягнень учнів. Основні 
принципи, види, форми контролю. Критерії і вимоги до 
оцінювання успішності школяра.

15. Актуальні питання дидактики: індивідуалізація і
диференціація навчання; навчання обдарованих дітей; 
попередження та подолання неуспішності.

16. Виховання як складова педагогічного процесу, його основні 
категорії. Рушійні сили, фактори, етапи процесу виховання.

17. Основні закономірності і принципи виховання, їх 
характеристика. Принципи національного виховання. 
Г.Ващенко «Виховний ідеал».

18. Загальні методи і засоби виховання. Класифікація методів 
виховання. Система засобів виховання.

19. Виховання особистості в колективі. Фактори та стадії 
розвитку колективу. Шляхи згуртування колективу. 
Концепція виховання у колективі за А.С.Макаренком.

20. Класний керівник. Його роль, місце і значення у 
формуванні особистості школяра. Робота класного 
керівника з вивчення учнів, організації і проведенні 
позакласної виховної роботи.
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21. Місце і роль сім’ї у вихованні. Шляхи та засоби підвищення 
психолого-педагогічної культури батьків. Форми роботи 
класного керівника з батьками.

22. Сутність і особливості національного виховання. Шляхи 
реалізації національного виховання. Українська народна 
педагогіка у системі національного виховання.

23. Система освіти в Україні, її структура. Основні принципи 
організації освіти. Завдання закладів освіти. Управління 
системою освіти.

24. Принципи керівництва шкільною справою. Планування та 
облік роботи школи. Внутрішньошкільне керівництво і 
контроль.

25. Основні напрями і форми методичної роботи в школі. 
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних 
працівників. Вивчення і впровадження перспективного 
досвіду.

II.Питання з фахових методик

1. Короткий огляд історії методів навчання грамоти. Сучасний 
звуковий аналітико-синтетичний метод навчання грамоти.

2. Основні періоди й етапи навчання грамоти. Коло умінь і 
навичок, які учні одержують в добукварний, букварний та 
післябукварний періоди.

3. Методика навчання письма в букварний період. Психолого- 
педагогічні особливості процесу навчання письма учнів 1 
класу. Види робіт з письма в букварний період.

4. Методика опрацювання елементів лексики. Робота над 
усвідомленням прямого і переносного значення слова, 
багатозначністю, омонімією, синонімами, антонімами.
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5. Види переказів і методика їх проведення. Організація та 
прийоми навчання усним і письмовим переказам : 
попередня зосереджена робота, постановка завдання, 
мотивація мовлення.

6. Зв'язок літературного читання та роботи з дитячою 
книжкою. Структура і методика уроків позакласного 
читання. Облік позакласного читання.

7. Методика навчання математики в дочисловий період.
8. Методика вивчення нумерації чисел в межах першого 

десятка.
9. Вивчення усних прийомів додавання і віднімання чисел в 

межах сотні.
10. Методика формування навичок письмового множення та 

ділення.
11. Методика вивчення рівнянь в початкових класах.
12. Методика ознайомлення учнів з геометричними фігурами, 

їх найпростішими властивостями, позначенням фігур. 
Навчання найпростішим геометричним побудовам.

13. Спостереження з природознавства в початковій школі. 
Структура спостереження, види, методика проведення.

14. Класифікація форм навчання природознавству. Урок - 
екскурсія та методика його проведення.

15. Особливості інтегрованих уроків з природознавсва.
16. Особливості застосування методу проектів на уроках «Я у 

світі» в сучасній початковій школі.
17. Зміст, мета та завдання навчальної дисципліни «Я у світі».
18. Використання інтерактивних методів навчання на уроках 

«Я у світі».
19. Урок як основна форма організації трудового навчання. 

Особливості і типи уроків трудового навчання. Аналіз 
структури комбінованого уроку.
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20. Аплікація як один з видів зображувальної техніки. Техніка 
виконання аплікації із засушених рослин.

21. Засоби і методи фізичного виховання молодших школярів. 
Особливості підготовки і проведення уроку фізичної 
культури у початковій школі.

22. Мета та завдання фізичного виховання в початкових класах. 
Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня школяра.

23. Підготовка вчителя до уроку. Гігієнічні та естетичні вимоги 
до проведення уроку образотворчого мистецтва.

24. Живопис. Види живопису. Жанри живопису. Твори 
рекомендовані для сприймання учнями початкової школи.

25. Урок музичного мистецтва в початкових класах 
загальноосвітньої школи. Його структура та особливості.

III. Практичні завдання

1. Наведіть приклади прийомів пояснення й уточнення лексичного 
значення слова.

2. Розробіть фрагмент уроку роботи з дитячою книжкою на тему: 
«Читання творів про тварин» (2 клас).

3. Розробіть вправи ігрового характеру на звуковий аналіз та 
синтез.

4. Наведіть приклади словниково-логічних вправ (5) на уроках 
української мови.

5. Розробіть фрагмент уроку читання (робота над усвідомленням 
змісту прочитаного) для учнів 4 класу при опрацюванні тексту 
«Не загубив, а знайшов» за В. Сухомлинським

6. До якого виду відноситься задача? Складіть короткий запис до
цієї задачі. Після того, як Назар віддав 7 зошитів, у  нього 
залишилося ще 8 зошитів. Скільки зошитів було у  Назара 
спочатку?
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А. Проста задача. Б. Складена задача. В. Складна задача.

7. Складіть задачу на різницеве порівняння та розв’яжіть її.
8. Як називається таке рівняння виду 72 -  54 : х = 66. Розкрийте

методику його розв’язання.
9. Графічно зобразіть розв’язок складеної задачі.

Від автостанції у протилежних напрямках одночасно вирушили 
два автобуси. Через 3 год вони були на відстані 444 км один від 
одного. Перший автобус їхав зі швидкістю 76 км/год. З якою 
швидкістю їхав другий автобус?

10. Розробити макро і мікроструктуру комбінованого уроку, етап 
вивчення нового матеріалу для 2 класу на тему: «Кругообіг 
води в природі».

11. Розробити макро і мікроструктуру комбінованого уроку, етап 
вивчення нового матеріалу для 1 класу на тему: «Комахи».

12. Розробити макро і мікроструктуру предметного уроку, етап 
вивчення нового матеріалу для 3 класу на тему: «Грунт».

13. Розробити мікроструктуру комбінованого уроку з предмета «Я 
у світі»,'-етап вивчення нового матеріалу для 3 класу на тему: 
«Хочеш бути щасливим, не будь лінивим».

14. Розробити мікроструктуру комбінованого уроку з предмета «Я 
у світі», етап вивчення нового матеріалу для 4 класу на тему: 
«Будьте дружелюбними!».

15. Розробіть паспорт проекту з предмета «Я у світі» на тему: 
«Історія моєї школи».

16. Розробіть фрагмент уроку трудового навчання на тему: 
«Ялинкові прикраси» (клас на вибір).

17. Які матеріали слід приготувати до написання писанок? 
Складіть інструкційну картку.
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18. Описати фрагмент уроку з фізичної культури (2 клас) на 
засвоєння нового матеріалу з розділу «Школа активного 
відпочинку (рекреації)».

19. Описати руховий режим учнів молодшого шкільного віку.
і

20. Продемонструвати 3-4 фізкультхвилинки для учнів 2 класу, що 
проводяться на уроках математики.

21. Опишіть послідовність виконання стрічкового орнаменту 
(додайте зразок стрічкового орнаменту на аркуші А-4).

22. Розробіть фрагмент уроку образотворчого мистецтва (вступну 
бесіду) для 3 класу (тема на вибір).

23. Розробіть інструкційну карту для виконання малюнка у техніці 
«гратографія» (нетрадиційна техніка малювання на уроках 
образотворчого мистецтва).

24. Скласти вступну бесіду до музичного твору на слухання 
музики (твір за вибором).

25. Скласти фрагмент уроку з теми «Методика вивчення пісні» (за 
вибором).
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