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Головними завданнями іспиту є з "легування на рівні світоглядної позиції ступеня 

осмислення і усвідомлення науковцями-початків-цями концепції національного 

виховання, цілісного підходу до виховання як залучення особистості до системи 

цінностей, як розширення її можливостей, як еволюції життя дитини; комплексна 

перевірка якості професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, стану їх готовності 

до дослідницької діяльності в галузі педагогіки. 

Програма включає опорні питання нормативних вузівських навчальних курсів 

"Педагогіка", "Основи науково-педагогічних досліджень", "Історія педагогіки", 

передбачає з"ясуванш обізнаності фахівців у фундаментальних засадах 

української педагогіки. 

Програма з теорії і методики виховання передбачає з"ясування суті, мети, форм і 

методів виховання особистості. До неї включені питання національного виховання 

молоді та його складових частин, розгляд рушійних сил виховання, плекання душі, 

волі й характеру особистості. 

Оцінювання відповідей здобувачів проводиться за існуючими сталими вимогами 

і нормами, а також з урахуванням: 

� публічного захисту фахівцем дослідницького задуму, який відображено в 

науковому рефераті з обраної теми дисертаційного дослідження ;, 

� здатності мислити науково-педагогічними категоріями; 

� об'єктивності розуміння закономірностей і своєрідності розвитку 

регіональної, вітчизняної,світової освіти; 

� сформованості науково–педагогічного стилю мислення особистості 

� вміння оцінювати плідні педагогічні ідеї, розкріпаченість від 

ідеологічних нашарувань її суджень; 

� схильність до наукової і педагогічної творчості. 

Комплектація екзаменаційних білетів передбачає системне відобра ження 



вузлових питань із зазначених складових частин програми. 

Програма передбачає висвітлення теоретико–методологічного фундаменту 

виховання як частини педагогічної науки, його понятійно-категоріального 

апарату. Це означає потребу знати зміст Закону України "Про освіту", Державної 

національної програми "Освіта" ("Україна XXI ст.")," Положення про середній 

загальноосвітній навчально–виховний заклад", концепцій національного 

виховання. 

Здобувачі повинні розкрити сутність педагогічних понять: предмет, 

завдання, мету і методи виховання молоді у сучасних умовах розбудови 

національної школи в Україні. Знати методи науково-педагогічних досліджень у 

середній школі України. 

Подана в кінці програми рекомендована література для самостійного 

опрацювання носить орієнтовний характер і не виключає власних ініціатив 

здобувачів у їх доборі та використанні. 

Загальні основи виховання 

Виховання як суспільне та історичне явище. Сутність виховання. 

Концепції національного виховання / у їх загальноукраїнському та 

регіональному виявах/. 

Державна національна програма "Освіта" / "Україна XXI ст."/. 

Закон України "Про освіту". 

Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку духовності, 

захисту моралі та формування здорового способу життя громадян". 

Актуальні проблеми виховання в сучасній школі. 

Проблеми національного виховання та виховання в дусі загальнолюдських 

цінностей у сучасних умовах. 

Проблема особистості і колективу в системі виховної роботи школи. Шляхи 

і засоби гуманізації процесу виховання учнів у сучасній загальноосвітній школі. 

Концепція гуманістичного виховання:  генеза та зміст. 

Засоби та методи педагогічного впливу на особистість. 

Принципи виховання. 



Виховання  і самовиховання. 

Поняття про методи виховання. Їх класифікація. 

Характеристика сучасних інноваційних виховних технологій. 

Формування творчої особистості в процесівиховання в сучасних 

умовах. 

Шляхи використання надбань народної педагогіки у виховному 

процесі. 

Дитяче самоврядування в загальноосвітній школі. 

Дисципліна в школі: поняття, мета, засоби впровадження. 

Шляхи реалізації індивідуального підходу у вихованні особистості. 

Методи науково-педагогічних досліджень. 

Педагогічний експеримент: суть, різновиди, вимоги до організації 

і проведення; науково–категоріальний апарат дослідження, логіка 

та структура дослідження. 

Виховання дітей і молоді в різних 

соціальних інститутах 

Сімейне виховання 

Сімейне виховання як галузь психолого-педагогічної науки. 

Міжнародні документи про батьківське піклування і захист прав дітей. 

Законодавство України про шлюб і сім"ю. Відповідальність батьків за 

виховання дітей. 

Концепція родинного виховання дітей в Україні. Державна сімейна 

політика України. 

Типізація сімей. Основні функції сім"ї. Виховна функція сім"ї. 

Мета і завдання сім"ї у вихованні дітей у сучасних умовах. 

Основні напрями виховання дітей у сім"ї. 

Умови, форми і методи виховання дітей в сучасних умовах. Авторитет і 

особистий приклад батьків у сімейному вихованні дітей, Педагогічний такт батьків у 

вихованні дітей. Роль батьків у вихованні особистості дитини. 

Труднощі і помилки сім"ї у вихованні дітей. їх причини і шляхи запобігання. 



Характеристика причин сімейного неблагополуччя та їх профілактика, 

А. С. Макаренко про сім’ю і сімейне виховання дітей. Причини важко-виховуваності 

дітей. 

В. О. Сухомлинський про виховання дітей у сім’ї. Формування світоглду і 

громадської активності дитини у сім’ ї. 

Сучасна народна педагогіка в освітньо-виховному процесі міської і сільської 

шкіл. Традиції родинного виховання дітей українського народу. 

Суспільне виховання 

Дошкільне виховання Концепція дошкільного виховання. Базовий 

компонент дошкільної освіти в Україні. Педагогічна вікова періодизація дошкільного 

дитинства. Вікові особливості виховання дітей дошкільного віку. Шляхи і засоби 

гуманізації процесу виховання дітей у сучасному дошкільному закладі. 

Специфіка методів виховання дітей дошкільного віку. Система виховних 

цінностей у дошкільному дитинстві. Зміст, форми та засоби виховання 

дошкільників. Спільна робота сім’ї та дошкільного закладу у вихованні 

дошкільника. Особливості виховання хлопчиків і дівчаток у дошкільному закладі. 

Виховання в загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях 
Теорія і практика морального виховання молоді. Національне і 

загальнолюдське в моральному вихованні учнів. Шляхи та засоби формування в 

учнівської молоді системи морально-духовних цінностей. 

Формування духовного світу школяра в умовах гуманістично організо-

ваного виховного процесу. 

Народна педагогіка про моральне виховання підростаючого покоління. 

Національні традиції як засіб морального виховання школярів. Громадянське 

виховання дітей у сучасних умовах, теорія і практика. Дитяті та молодіжні 

самодіяльні організації: історія та сучасність, їх роль у патріотичному вихованні 

підростаючих поколінь. Сутність та структура трудового виховання школярів. 

Зміст та методи трудового виховання школярів. 

Основні завдання трудового виховання на сучасному етапі розвитку 

національної школи. 



Система профорієнтаційної роботи зі школярами. Форми та методи 

професійної орієнтації школярів. Методи вивчення особливостей особистості в 

профорієнтаційній роботі. 

Сутність та структура професійного самовизначення школярів. Сутність та 

завдання економічного виховання школярів. Форми та методи економічного 

виховання школярів. Продуктивна праця як основа морального виховання 

особистості. Виховання у дітей та молоді потреби у здоровому способі життя. 

Форми і методи впровадження здорового способу життя юнаків і дівчат. Зміст 

фізичного виховання дошкільників та молодших школярів. 

Базовий зміст фізичного розвитку юнаків і дівчат. Валеологічне виховання, 

його суть і перспективи розвитку. Актуальні проблеми превентивного виховання. 

Естетичне виховання учнів у сучасній школі – підходи, шляхи, засоби та методи. 

Розвиток теорії естетичного виховання: традиції і сучасність. Внесок діячів 

української культури в теорію і практику естетичного виховання (Г. Сковорода, 

І. Франко, Д. Яворницький, М. Леонтович та ін) Проблеми естетичного виховання у 

педагогічній спадщині К. Ушинськог В. Сухомлинського. 

Естетична свідомість і художня культура: проблеми взаємодії. Народні,, традиції 

художньо-естетичного виховання в Україні. Естетичне виховання і цілісний розвиток 

особистості. Засоби естетичного виховання: природа, види мистецтв, ЗМІ. 

Базовий зміст художньо-естетичної освіти у загальноосвітній школі. Музично–

естетичне виховання школярів: сутність, принципи, засоби, методика. 

Мета, форми і методи естетичного виховання школярів засобами образотворчого 

мистецтва. 

Форми позаурочної роботи з естетичного виховання дітей і молоді. Мета, 

завдання, принципи екологічного виховання; зв"язок з іншими напрямами 

виховання. 

Природа як суспільна та особистісна цінність. Збалансований розвиток 

суспільства. 

Зміст екологічного виховання школярів. Шляхи екологізації шкільного 

навчально-виховного процесу. Комплексний характер екологічного виховання, 



відображення екологічного напряму у Державних національних програмах 

виховання. Методи формування у школярів ціннісного ставлення до природного 

довкілля. Соціальна й педагогічна значущість правового виховання учнів 

загальноосвітніх шкіл. 

Виховання у школах–інтернатах, дитячих та сімейних будинках 

Соціальна й педагогічна функції шкіл-інтернатів у нових соціально-

економічних умовах. 

Шляхи, форми і методи соціально-педагогічної підтримки, реабілітації і 

соціалізації безпритульних дітей. 

Шляхи та засоби запобігання і подолання аморальних, протигромадських 

проявів і споживацтва учнів шкіл-інтернатів. Проблеми захисту дитини від 

різних форм насилля в умовах шкіл–інтернатів. 

Підготовка учнів інтернатних закладів для сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, до самостійного життя. Умови соціальної реабілітації 

педагогічно занедбаних дітей. Підвищення соціальної відповідальності 

вихованців шкіл–інтернатів. Специфіка позаурочної виховної роботи в школах–

інтернатах. Проблеми виховання в дитячих будинках сімейного типу. 

Виховання в позашкільних закладах різного типу 

Позашкільна освіта та виховання: тенденції та перспективи. 

Зміст, мета і завдання позашкільної педагогіки. 

Виховна робота у позашкільному закладі.: теорія та методика. 

Організація гурткових занять у різнопрофільних позашкільних закладах. 

Самоврядування у позашкільному закладі. 

Організаційно-наукові основи діяльності МАН (Малих Академій Наук). 

Роль, місце та завдання позашкільних закладів у системі трудового 

виховання та професійної орієнтації молоді. 

Діагностика результатів виховання 

Критерії визначення результативності виховання. Базовий рівень 

соціальної компетентності дошкільника. Діагностика ефективності процесу 

морального виховання. Життєва позиція як показник соціальної зрілості 



особистості. 
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