ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
На сучасному етапі розвитку України відбувається становлення нової системи освіти,
орієнтованої на входження у світовий освітній простір, що супроводжується істотними змінами
в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу. Відбувається зміна освітньої
парадигми: пропонується новий зміст, нові підходи і новий педагогічний менталітет. При цьому
важливою складовою педагогічного процесу стає особистісно орієнтована взаємодія педагога з
вихованцями.
Сьогодення вимагає переосмислення та оновлення змісту, форм і методів виховання,
спрямованих на формування високоінтелектуальної, духовно-багатої, творчої особистості, якій
притаманні почуття приналежності до свого народу, національної самосвідомості, яка здатна до
самореалізації і самовдосконалення. Основним орієнтиром виховання є особистість, яка втілює
якості і властивості, що є загальноприйнятими цінностями і характеризують її як неповторну
індивідуальність. Дбати про національну інтелектуальну еліту, формувати і плекати її – головне
завдання держави і національної школи. Вагоме місце тут належить освітнім закладам нового
типу – ліцеям, гімназіям, коледжам, школам-комплексам, які створені з метою навчання і
виховання молоді в атмосфері культури і високої духовності.
В цих умовах педагогу необхідно орієнтуватися в широкому спектрі питань педагогіки
сімейного виховання, основних наукових напрямків виховної роботи в навчальних закладах
нового типу, технологій виховної роботи у зарубіжних країнах, інноваційних виховних
технологій, організації позакласної роботи з учнями початкової школи.
Програма комплексного державного екзамену зі спеціалізації «Методика виховної
роботи» охоплює такі навчальні дисципліни (90 питань):

«Педагогіка сімейного виховання» (30 питань), метою викладання якої є формування знань
студентів про особливості сімейного виховання, усвідомлення ролі батьків і родини у житті
дітей, вивчення педагогічних проблем та перспектив розвитку сучасної сім’ї, її функцій, типів,
шляхів взаємодії школи та сім’ї.

«Система виховної роботи в навчальних закладах нового типу» (18 питань), метою
викладання якої є формування у майбутнього педагога вмінь та навичок організаційної виховної
роботи в різних типах навчальних закладів, що передбачає ознайомлення студентів із системою
виховної роботи в Україні; вивчення особливостей та завдань системи виховної роботи в
навчальних закладах нового типу, виявлення і практичне використання нетрадиційних форм і
методів організації виховної роботи в школі.

«Освітні моделі в зарубіжних країнах» (15 питань), метою викладання якої є розширення і
поглиблення знань студентів про сучасний стан розвитку педагогічної науки та освітньої
практики в країнах Заходу, що передбачає ознайомлення студентів із особливостями розвитку
педагогічних теорій у розвинених зарубіжних країнах; аналіз основних напрямків виховання в
зарубіжній педагогіці; ознайомлення з політикою розвинених країн Заходу в галузі виховання та
освіти.

«Позакласна робота вчителя початкової школи» (19 питань) метою викладання якої є
формування у майбутнього педагога вмінь та навичок організаційної позакласної роботи з
учнями початкової школи, що передбачає ознайомлення студентів із системою виховної роботи в
закладах загальної середньої освіти, оволодіння методикою проведення різних форм позакласної
виховної роботи з учнями початкової школи, виявлення і практичне використання інноваційних
форм, методів організації виховної діяльності молодших школярів.

«Інноваційні виховні технології» (8 питань) метою викладання якої є поглиблення знань
студентів про загальні засади педагогічної інноватики, інноваційні педагогічні технології,
інноваційну діяльність педагога.
Студенти повинні:
знати: предмет педагогіки сімейного виховання; зв’язок педагогіки сімейного виховання
з іншими науками; теоретико-методологічні основи сімейного виховання; напрями й стилі
виховання дітей в сім'ї; засоби, методи та форми здійснення сімейного виховання; особливості
взаємостосунків і спілкування батьків із дітьми; методи дослідження сім’ї та сімейного
виховання; напрями виховання дітей у сім’ї; особливості виховання дітей в багатодітній сім’ї;
специфіку виховання єдиної дитини в родині; особливості виховання близнюків; виховання дітей

в неповній сім’ї, його проблеми; виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського
піклування; виховання дітей у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу; проблеми
виховання дітей із особливими потребами в родині, типові порушення сімейного виховання;
структуру та функції системи виховної роботи; особливості організації виховної роботи в
закладах нового типу; форми та методи виховної роботи в НВК, «школах – дитячий садок»,
гімназіях, коледжах, ліцеях;
форми і методи організації позакласної роботи в початковій школі; інноваційні форми,
методи і прийоми виховної роботи з молодшими школярами;
сучасні педагогічні концепції; сутність теорій виховання у класичній та реформаторській
педагогіці; мету, завдання форми виховання в зарубіжній педагогіці; особливості виховних
технологій у країнах Заходу;
інноваційні педагогічні технології розвитку сучасної освіти; своєрідність інноваційних
процесів у системі освіти України; особливості інноваційно-педагогічної діяльності вчителя та
управління нею.
вміти: аналізувати та узагальнювати сучасні вітчизняні та зарубіжні тенденції розвитку
педагогіки сімейного виховання; добирати і застосовувати на практиці форми, методи і прийоми
сімейного виховання; виявляти виховні можливості сім’ї, з’ясовувати рівень педагогічної
культури батьків; співпрацювати з батьками та рідними учнів початкової школи; застосовувати
положення нормативно-правових документів щодо виховання і розвитку дітей у сім’ї;
використовувати методи дослідження сім’ї і сімейного виховання;
добирати форми і методи виховної роботи; реалізувати виховні функції в різнотипних
освітніх закладах; організовувати учнівський колектив на корисні справи; впроваджувати
інтерактивні виховні технології в практику роботи навчальних закладів нового типу;
володіти методикою організації та проведення позакласної роботи з математики,
української мови, природознавства, інтегрованого курсу «Я досліджую світ»; уміти
організовувати та проводити різні форми позакласної виховної роботи з учнями початкової
школи, застосовувати інноваційні активні методи і прийоми виховання молодших школярів;
організовувати роботу за інтересами, гуртки дитячої творчості.
визначати основні положення теорії виховання в сучасних зарубіжних концепціях;
аналізувати різні підходи до організації виховання в сучасній зарубіжній педагогіці;
класифікувати педагогічні течії за цілями виховання, ставленням до дитини, механізмом
взаємодії людини і середовища; визначати мету і завдання виховання, характеризувати методи
виховання в зарубіжній педагогіці.
організовувати освітній процес закладу загальної середньої освіти відповідно до
інноваційних тенденцій сучасної освіти; застосовувати різні види інноваційних виховних
технологій у практичній діяльності; адекватно оцінювати власну готовність до інноваційної
педагогічної діяльності; здійснювати самоосвіту, самонавчання, саморозвиток.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Педагогіка сімейного виховання
1. Об’єкт, предмет, завдання педагогіки сімейного виховання.
2. Зв’язок сімейної педагогіки з іншими науками.
3. Становлення та розвиток сім’ї як суспільного інституту.
4. Поняття про шлюб і сім’ю як малу соціальну групу. Поняття родини, роду.
5. Національні традиції української родинної педагогіки.
6. Сучасні тенденції розвитку сім’ї та сімейного виховання. Проблеми сучасної молодої
сім’ї.
7. Функції сучасної сім’ї.
8. Характеристика сімей за якістю сімейних взаємин: благополучна сім’я, неблагополучна,
зовні благополучна.
9. Типологія сім’ї на основі особливостей спілкування і міжособистісних стосунків.
10. Типи сімей, у яких виховуються «важковиховувані» діти.
11. Виховний потенціал сучасної сім’ї. Умови ефективного сімейного виховання.
12. Права, обов’язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини.
13. Мета і завдання сімейного виховання.
14. Напрями виховання дітей у сім’ї.

15. Методи виховання дітей у сім’ї.
16. Стилі виховання дітей у сім’ї.
17. Авторитет батьків. Види негативного авторитету за А.С. Макаренком.
18. Прояви батьківської любові.
19. Методи дослідження сім’ї та сімейного виховання.
20. Особливості виховання дітей у багатодітній сім’ї.
21. Специфіка виховання єдиної дитини в родині.
22. Особливості виховання близнюків.
23. Виховання дітей в неповній сім’ї, його проблеми.
24. Виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.
25. Виховання дітей в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу.
26. Проблеми виховання дітей із особливими потребами в родині. Типові порушення
сімейного виховання.
27. Етапи діалогічної взаємодії у вирішенні конфліктних ситуацій у сім’ї.
28. Десять заповідей виховання для батьків Януша Корчака.
29. В. Сухомлинський про роль батьків у вихованні дітей.
30. Погляди А. С. Макаренка про роль батька, матері у вихованні дитини в сім’ї.
Система виховної роботи в навчальних закладах нового типу
1. Особливості та структура виховного процесу у школах нового типу.
2. Мета і завдання виховання як невід’ємна складовою освітнього процесу у закладах освіти.
3. Процес виховання як система. Принципи організації виховного процесу в сучасній школі.
4. Основні закономірності виховання.
5. Методи виховання в сучасній школі.
6. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів виховання.
7. Система виховної роботи коледжу.
8. Виховна система школи-інтернату.
9. Система виховної роботи у гімназії, ліцеї, колегіумі.
10. Виховна система у закладах нового типу: науковому ліцеї та науковому ліцеї-інтернаті.
11. Організація виховної роботи в школах О.Захаренка.
12. Авторська школа Миколи Гузика.
13. Авторська школа Марії Чумарної. Принципи виховання особистості.
14. Функції заступника директора з виховної роботи.
15. Функції та основні напрями роботи класного керівника.
16. Методика складання плану виховної роботи класного керівника з учнівським колективом,
вимоги до нього.
17. Завдання та обов’язки вихователя школи-інтернату.
18. Сучасні форми і методи взаємодії вчителя з батьками у процесі виховання школярів.
Освітні моделі в зарубіжних країнах
Педагогіка прагматизму як специфічне вираження ідей реформаторської педагогіки.
Теорія екзистенціалізму в сучасній зарубіжній педагогіці.
Зарубіжні концепції неотомізму в педагогіці.
Педагогіка біхевіоризму як науковий напрямок в зарубіжній педагогіці.
Педагогічна теорія неопозитивізму.
Концептуальні засади педагогічної технології «Школа успіху і радості» С. Френе
Концептуальні засади та особливості змісту педагогічної технології «Будинок вільної
дитини» М. Монтессорі.
8. Сутність та особливості змісту Вальдорфської педагогіки.
9. Особливості виховання у «Школі Саммерхілл» О.С. Нілла.
10. Самоактуалізація як кінцева мета гуманістичного виховання у США.
11. Традиції гуманістичного виховання в Німеччині.
12. Особливості організації початкової освіти у Великій Британії.
13. Ідея пріоритетної ролі освіти в Японії.
14. Дошкільна та початкова освіта у Фінляндії.
1.
2.
3.
4.
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7.

15. Зміст базової освіти у Франції.
Позакласна робота вчителя початкової школи
1. Сутність понять «позакласна робота», «позакласна виховна робота» «позашкільна
виховна робота» науковій літературі.
2. Принципи організації позакласної виховної роботи. Основні завдання позакласної
виховної роботи в початковій школі.
3. Класифікація форм організації позакласної виховної роботи.
4. Виховний захід як провідна форма організації виховної роботи з молодшими школярами.
5. Класна година як форма позакласної виховної роботи, вимоги до її організації та
проведення.
6. Етична бесіда як форма позакласної виховної роботи, вимоги до її організації та
проведення.
7. Колективні творчі справи (КТС) у системі позакласної виховної роботи.
8. Методика проведення з дітьми рухливих ігор та спортивних змагань.
9. Використання методу проектів у позакласній виховній роботі в початковій школі.
10. Методика проведення інтерактивних ігрових форм виховної роботи у початковій школі
(квест, міні-тренінг, флеш-моб, рольова гра).
11. Методика проведення екскурсій у початкових класах. Орієнтовна структура проведення
екскурсій.
12. Предметні та тематичні тижні в початковій школі як форма позакласної виховної роботи.
13. Організація та методика проведення позакласної роботи з української мови в початкових
класах.
14. Організація та методика проведення позакласної роботи з математики у початкових
класах.
15. Організація та методика проведення позакласної роботи з природознавства в початкових
класах. Форми позакласної роботи з природознавства.
16. Позакласна робота за інтересами у початковій школі, організація предметних, творчих
гуртків, клубів.
17. Міжнародні та всеукраїнські творчі конкурси та інтелектуальні змагання для учнів
початкової школи.
18. Методики вияву рівня вихованості молодших школярів.
19. Моніторинг якості виховної роботи класного керівника.
Інноваційні виховні технології
Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти в Україні.
Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів.
Класифікація інноваційних виховних технологій.
Сутність та особливості інноваційної педагогічної діяльності вчителя.
Концептуальні засади педагогічної технології «Школа для життя, через життя» Ж.- О.
Декролі.
6. Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера.
7. Мета і завдання гуманістичної концепції виховання К. Роджерса.
8. Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка.
1.
2.
3.
4.
5.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ
ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ
Екзаменаційний білет складається з 3-х питань; 1 і 2-ге питання в білеті оцінюється у 35
балів, 3 – 30 балів.
Критерії оцінювання відповіді
студентів на державному екзамені

Бали за
Бали за 3
1-2
питання
питання

1-10

1-15

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
Студент може розрізняти об’єкт вивчення і відтворити деякі його
елементи.
Студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального
матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення, виявляє
здатність елементарно викласти думку.
Студент відтворює менше половини навчального матеріалу; з
допомогою викладача виконує елементарні завдання.
Студент знає приблизно половину навчального матеріалу, здатний
відтворити його відповідно до тексту навчального посібника або
змісту лекції викладача, повторити за зразком певну операцію, дію.

11-20

16-20

21-30

21-25

31-35

26-30

Студент розуміє основний навчальний матеріал, здатний із помилками
й
неточностями
дати
визначення
понять,
сформулювати
закономірність, принцип тощо.
Студент виявляє знання і розуміння основних положень навчального
курсу. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. 3
допомогою
викладача
здатний
аналізувати,
порівнювати,
узагальнювати та робити висновки. Вміє застосовувати знання при
розв’язуванні задач за зразком.
Студент правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє
основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади
на підтвердження певних думок, застосовує вивчений матеріал у
стандартних ситуаціях, частково контролює власні навчальні дії.
Знання студента є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений
матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, встановлювати
найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити
висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його повна,
логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями.
Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в
дещо змінених ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати
інформацію, використовує загальновідомі докази у власній
аргументації.
Студент володіє глибокими і міцними знаннями, здатний
використовувати їх у нестандартних ситуаціях. Самостійно визначає
окремі цілі власної навчальної діяльності, критично оцінює окремі
нові факти, явища, ідеї.
Студент володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано
використовує їх у нестандартних ситуаціях, уміє знаходити джерела
інформації та аналізувати їх, ставити і розв'язувати проблеми.
Визначає програму власної пізнавальної діяльності; самостійно
оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту
позицію щодо них.
Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі
здібності у навчальній діяльності, вміє ставити і розв'язувати
проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію,
виявляє власне ставлення до неї, свої обдаровання і нахили.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
заочної форми навчання
В оцінці теоретичних знань студентів ураховуються такі моменти: достатність об’єму відповіді
(повна, недостатньо повна, неповна); ґрунтовність обізнаності з основними поняттями, принципами,

законами, правилами навчальної дисципліни, тенденціями і закономірностями, педагогічними
концепціями видатних педагогів минулого і сучасних учених; усвідомленість основного завдання
запитання; логічність викладу матеріалу; обґрунтованість основних положень власних міркувань; не
традиційність підходу до викладу відповіді; вміння інтегрувати та диференціювати знання,
аргументувати власні судження теоретичними і фактичними положеннями..
Оцінка «відмінно» виставляється студентам, які в повному обсязі володіють програмовим
матеріалом із навчальної дисципліни, обізнані з усіма поняттями і термінами навчального курсу і
адекватно оперують ними під час відповідей на поставлені запитання, посилаються на наукові
педагогічні дослідження, ознайомлені зі спеціальною літературою. Випускники мають
продемонструвати творчу самостійність, здатність аналізувати факти, що стосуються навчального
курсу, обґрунтувати шляхи використання провідних ідей видатних педагогів минулого в сучасному
загальноосвітньому навчальному закладі. При оцінюванні враховуються вміння аргументувати власні
судження теоретичними і фактичними положеннями.
Оцінка «добре» виставляється також за умов достатньо повного володіння знаннями з
навчального предмету. Відповідь студента має бути правильною, обґрунтованою, демонструвати
знання теоретичного матеріалу, знання першоджерел, вміння здійснювати самостійну навчальнопізнавальну діяльність, здатність викладати матеріал в певній логічній послідовності, Однак при
цьому у відповіді може бути допущено дві-три несуттєві помилки чи деяка неповнота відповідей,
скутість у висловленій думці.
Оцінка «задовільно» виставляється за знання, що продемонстровані в неповному об'ємі.
Вони, як правило, носять фрагментарний і поверхневий характер. Теоретичні і фактичні знання
відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення.
Відчувається, що студент загалом обізнаний із літературними джерелами з навчальної дисципліни та
першоджерелами, але не спроможний їх критично оцінити щодо практичного використання.
Оцінка «незадовільно» виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить про
неусвідомленість і нерозуміння поставленого запитання. Літературу з навчальної дисципліни,
першоджерела та понятійно-категоріальний апарат студент зовсім не знає. Відповідь вказує, що
програмовим матеріалом студент не володіє.
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