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Загальна інформація 

 

Програма вступного фахового випробування для спеціальності «Початкове навчання» на 

базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» включає перевірку теоретичних знань та 

практичних умінь з наступних навчальних дисциплін: 

 методики викладання української мови в початкових класах; 

 методики викладання математики  в початкових класах; 

 методики викладання курсу „Я і Україна‖;; 

 

 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів на вступному іспиті 

“200” балів ставиться при умові: студент володіє системними, дієвими, глибокими і 

міцними знаннями. Уміє критично оцінити нові факти та ідеї. Правильно диференціює, 

узагальнює, інтегрує та систематизує факти, поняття та категорії з теми. Виявляє неординарні 

творчі здібності та інноваційний підхід до розв’язання поставлених завдань. Вміло застосовує 

правила, методи, принципи, закони вирішення питань. Вільно володіє педагогічними термінами і 

поняттями. Ґрунтовно аналізує і оцінює факти, події, прогнозує очікувані результати від 

прийнятих рішень. Навчальним матеріалом володіє вільно, викладає його логічно, послідовно, 

обґрунтовано. 

 

“190,5-199” балів ставиться за умови: студент володіє системними і глибокими знаннями. 

Уміє правильно обґрунтувати нові факти та ідеї, але не завжди критично їх оцінює. Правильно 

диференціює, узагальнює, інтегрує та систематизує факти, поняття та категорії. Виявляє творчі 

здібності у розв’язанні поставлених завдань. Вміло застосовує правила, методи, принципи, 

закони вирішення питань. Вільно володіє педагогічними термінами і поняттями. Ґрунтовно 

аналізує й оцінює факти, події, прогнозує очікувані результати від прийнятих рішень. 

Навчальним матеріалом володіє вільно, викладає його логічно, послідовно, обґрунтовано. 

“181-189,5” балів ставиться за умови: студент володіє системними і міцними знаннями. 

Уміє правильно обґрунтувати нові факти та ідеї, але без критичного оцінювання. Правильно 

диференціює, узагальнює  та систематизує факти, поняття й категорії. Виявляє творчі здібності у 

розв’язанні поставлених завдань. Застосовує правила, методи, принципи,  вирішення питань. 

Володіє педагогічними термінами і поняттями. Правильно аналізує й оцінює факти, події, 

прогнозує очікувані результати від прийнятих рішень. Навчальним матеріалом володіє вільно, 

викладає його логічно та послідовно. 

 

“171,5-180” балів – студент вільно володіє вивченим матеріалом, уміє аналізувати і 

систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. 

Узагальнює та систематизує поняття та категорії з теми. Встановлює зв’язки і залежність між 

окремими явищами, фактами, правильно робить висновки. Застосовує правила, методи, 

принципи, закони вирішення педагогічних завдань. Чітко володіє поняттями й термінами. Виклад 

матеріалу – повний, логічний, але з окремими неточностями. 

 

“162-170,5” балів – студент володіє вивченим матеріалом, аналізує й систематизує 

інформацію, доводячи правильність власної аргументації. Узагальнює та систематизує поняття та 

категорії з теми. Встановлює зв’язки і залежність між окремими явищами, фактами, робить 

висновки. Застосовує правила, методи, принципи вирішення педагогічних завдань. Володіє 

поняттями й термінами. Виклад матеріалу – повний, логічний, обґрунтований, але з деякими 

неточностями. 
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“152,5-161,1” балів – студент достатньо володіє вивченим матеріалом, аналізує й 

систематизує інформацію, не завжди доводячи правильність власної аргументації. Узагальнює та 

систематизує поняття та категорії з теми. Не завжди правильно встановлює зв’язки і залежність 

між окремими явищами, фактами. Застосовує правила, методи, принципи вирішення 

педагогічних завдань. Володіє поняттями й термінами. Виклад матеріалу – достатньо повний, 

логічний, але з деякими неточностями. 

 

“143-151,6” балів – студент виявляє знання і розуміння основних положень навчального 

матеріалу. З певними неточностями диференціює, узагальнює та систематизує поняття та 

категорії з теми. Відповідь – правильна, але недостатньо осмислена. Вміє узагальнювати, 

порівнювати та робити висновки з деякими неточностями. Матеріалом володіє повністю, але 

його виклад не зовсім логічний, не належно обґрунтований, з окремими неточностями. 

 

“133,5-142,1” балів – студент виявляє знання і розуміння основних положень 

навчального матеріалу. З неточностями диференціює, узагальнює та систематизує поняття та з 

теми. Відповідь – правильна, але недостатньо осмислена. Вміє узагальнювати, порівнювати та 

робити висновки з неточностями. Навчальним матеріалом володіє, але його виклад не логічний, 

не належно обґрунтований, з неточностями. 

 

“124-132,6” бали – студент виявляє знання і розуміння окремих положень навчального 

матеріалу. З багатьма неточностями диференціює, узагальнює та систематизує поняття з теми. 

Відповідь – частково правильна та недостатньо осмислена. Узагальнює, порівнює та робить 

висновки з багатьма неточностями. Навчальним матеріалом володіє не достатньо, його виклад не 

логічний, з багатьма неточностями. 

 

“118-123,4” бали – студент відтворює половину матеріалу. Не володіє системними, 

дієвими і міцними знаннями. Не вміє диференціювати та інтегрувати знання. Хоча й володіє 

основними категоріями і поняттями з теми, не завжди точно застосовує правила і методи у 

конкретних ситуаціях. Відповідь – неповна, з багатьма неточностями. 

 

“112-117,4” бали – студент відтворює половину матеріалу. Не володіє системними, 

дієвими і міцними знаннями. Не вміє диференціювати та інтегрувати знання. Хоча й володіє 

основними категоріями і поняттями з теми, не завжди точно застосовує правила і методи у 

конкретних ситуаціях. Відповідь – неповна, з багатьма неточностями. 

 

“106-111,4” бал – студент відтворює менше половини матеріалу. Не володіє системними і 

міцними знаннями. Не володіє основними категоріями і поняттями з теми, не вміє застосовувати 

правила і методи у конкретних ситуаціях. Відповідь – неповна, з багатьма неточностями і 

помилками. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

1. Методика викладання мови − педагогічна наука; форми наукових досліджень.  

2. Наукові основи методики початкового навчання: психолого-педагогічні основи початкового 

навчання рідної мови; мовознавчі й літературознавчі відомості в методиці викладання мови. 

3. Принципи, методи і прийоми методики викладання рідної мови.  

 

Методика навчання грамоти 

1. Наукові основи методики навчання грамоти.  

2. Педагогічні вимоги до процесу навчання грамоти з урахуванням вікових особливостей дітей.  

3. Короткий історико-критичний огляд методів навчання грамоти.  

4. Звуковий аналітико-синтетичний метод К.Ушинського та удосконалення цього методу 

вченими-методистами.  

5. Основні періоди та етапи навчання грамоти за сучасним звуковим аналітико-синтетичним 

методом. 

 

Добукварний період навчання грамоти. 

1. Основні навчально-виховні завдання добукварного періоду.  

2. Розвиток усного мовлення − провідний принцип і мета роботи в добукварний період. Види 

вправ з розвитку мовлення та мислення.  

3. Методика формування в учнів уявлень про слово, речення, розповідь. Методика 

ознайомлення учнів з фонетичними уявленнями.  

4. Методика паралельного застосування прийомів звукового аналізу та звукового синтезу.  

5. Моделювання і конструювання звукової та складової будови слів.  

6. Прийоми активізації словникового запасу першокласників.  

7. Методика ознайомлення учнів з технічними та гігієнічними вимогами успішного формування 

і розвитку навичок письма.  

8. Система підготовчих вправ з письма.  

9. Зміст, структура і методика уроків мови в добукварний період. 

 

Букварний період навчання грамоти 

1. Етапи букварного періоду та завдання кожного з них.  

2. Принцип частотності порядку вивчення букв на сторінках Букваря.  

3. Методика ознайомлення учнів з новими звуками та буквами, що їх позначають, з алфавітними 

назвами літер.  

4. Прийоми навчання складового читання.  

5. Види аналітико-синтетичних вправ у букварний період, методика їхнього проведення.  

6. Методика ознайомлення учнів з різними способами позначення м'якості приголосних.  

7. Прийоми розкриття звукового значення букв Я, Ю, Є, ї, Щ та буквосполучень ДЖ, ДЗ. 

8. Принципи побудови тематичних розворотів сторінок Букваря.  

9. Способи та види читання, прийоми їхнього розвитку.  

10. Прийоми удосконалення мовлення та мислення учнів на змісті навчання, вміщеному в 

Букварі.  

11. Прийоми роботи над предметними та сюжетними малюнками, спрямовані на уточнення і 

збагачення словникового запасу учнів.  

12. Методика проведення словникових і словниково-логічних вправ у букварний період.  

13. Прийоми пояснення слів, виразів.  
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14. Методика роботи над багатозначними словами, синонімами, антонімами, фразеологізмами, 

прислів'ями, загадками, скоромовками, наявними на сторінках Букваря.  

15. Прийоми вироблення в учнів уміння слухати вірші, розповідь, читання вчителя, учнів.  

16. Методика роботи над формуванням та удосконаленням умінь відповідати на запитання, 

будувати речення за опорними словами, за завданням учителя.  

17. Прийоми розвитку творчих здібностей, пізнавального інтересу, пізнавальної діяльності, 

пізнавальної самостійності у роботі над вивченням звуків та букв на їхнє позначення.  

18. Методика проведення пропедевтичної роботи над будовою слова, походженням елі», 

частинами мови, їхніми граматичними ознаками, елементами синтаксису та пунктуації. 

19. Методика навчання письма в букварний період. Психолого-дидактичні вимоги до навчання 

письма. 

20. Методика навчання учнів писати нову букву, здійснювати її поєднання у складах, словах; 

писати слова, речення.  

21. Методика виконання вправ на уроках письма з елементами творчості.  

22. Структура та методи проведення уроків письма н букварний період.  

23. Методика проведення диференційованого читання, самостійної роботи па уроках читання та 

письма в період навчання грамоти. 

24. Основні завдання букварного періоду навчання грамоти.  

25. Методика використання додаткової літератури на уроках навчання грамоти.  

26. Програмні вимоги щодо обсягу знань, умінь і навичок, якими мають оволодіти учні на кінець 

букварного періоду навчання грамоти. 

 

Методика розвитку мовлення учнів 

1. Основні методи і прийоми формування в учнів початкових класів елементарних уявлень про: 

мову як знакову систему; виникнення мов світу; основні функції мови; мовлення як мову в 

дії, в спілкуванні між людьми; діалогічне та монологічне мовлення; етику мовлення, форми 

мовлення.  

2. Значення і завдання розвитку усного мовлення.  

3. Види вправ з розвитку усного мовлення.  

4. Прийоми розвитку етики мовленнєвої поведінки. 

5. Прийоми виховання в учнів уміння стежити за розвитком думки, виділяти найбільш вагомі 

слова для відповіді, зауваження, пропозиції, міркування. 

6. Завдання і прийоми розвитку усного монологічного мовлення.  

7. Види навчальних монологів. 

8. Методика формування в учнів уявлення про текст, його тему, основну думку, будову, засоби 

зв'язку речень у тексті. 

9. Прийоми ознайомлення учнів з типами текстів: розповідь, опис, міркування. Прийоми 

формування в учнів уявлень про стилі українського мовлення. Прийоми розвитку вміння 

добирати мовні засоби для стилістично диференційованих висловлювань. 

10. Прийоми формування стилістичних умінь і навичок, методика реалізації їх у практичній 

діяльності молодших школярів. 

 

Зв'язне мовлення, перекази, твори 

 

1. Переказ як складова частина системи розвитку мовлення молодших школярів.  

2. Класифікація переказів за дидактичною метою, типом мовлення, докладністю передачі 

змісту, місцем виконання. 

3. Методика поетапної підготовки до усного та писемного переказу текстів. Прийоми 

підготовки до написання переказу. 

4. Шляхи підвищення самостійності та творчої активності учнів у роботі над переказами різних 

типів. 
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5. Твір як складова частина системи розвитку мовлення. Класифікація творів за джерелом 

матеріалу, жанрами, місцем виконання, ступенем участі учнів у складанні тексту, розміром, 

метою виконання. Прийоми підготовки учнів до написання творів. 

6. Методика роботи над побудовою твору, розкриттям теми, складанням плану. Прийоми 

використання опорної групи лексики для написання твору. 

7. Методика аналізу учнівських робіт. Мовні помилки, шляхи їхнього :подолання, критерії і 

.норми оцінювання учнівських творів, переказів. 

8. Методика роботи над словосполученням і реченням. 

9. Прийоми розвитку умінь правильно виділяти словосполучення як лексико-граматичну єдність 

з речення та самостійно будувати їх.  

10. Методика роботи над типовими помилками у побудові словосполучень шляхи запобігання їм, 

виправлення, подолання. 

11. Методи і прийоми, які забезпечують систему роботи над елементами синтаксису та 

пунктуації.  

12. Методика розкриття понять: речення, словосполучення, член речення, основа речення, 

підмет, присудок, головні, другорядні, однорідні члени речення, розділові знаки в реченні.  

13. Прийоми навчання учнів встановлювати смисловий і граматичний зв'язок між словами у 

реченні. Методика синтаксичного розбору речення. 

14. Методика удосконалення вмінь будувати речення, різні за метою висловлювання − 

розповідні, питальні, спонукальні. 

15. Прийоми формування в учнів умінь виділяти логічний наголос у реченні відповідно до мети 

висловлення думки. Методика роботи над виробленням практичних умінь будувати речення з 

однорідними членами та сполучниками. 

16. Методика роботи над конструктивними і творчими вправами. 

17. Прийоми вироблення уміння складати речення з епітетами, метафорою, порівнянням (без 

ознайомлення з термінами), з відносно закінченою думкою. 

18. Стилістичні помилки у побудові речень, шляхи їхнього подолання, методика роботи над 

ними. 

 

Методика класного та позакласного читання 

1. Виховне освітньо-пізнавальне значення читання в початкових класах. Короткий історико-

критичний огляд методів класного читання.  

2. Внесок українських методистів і педагогів початку XX ст. у розвиток методики читання. 

3. Читання як вид мовленнєвої діяльності. Методика проведення голосного та мовчазного 

читання. Співвідношення цих двох видів читання в початкових класах. 

4. Прийоми розвитку та удосконалення якостей читання.  

5. Критерії виявлення свідомого читання.  

6. Прийоми роботи, спрямовані на усвідомлення змісту прочитаного. 

7. Вимоги до правильного читання, умови його забезпечення.  

8. Прийоми запобігання типовим помилкам і методика виправлення їх у роботі над 

літературними жанрами.  

9. Прийоми удосконалення швидкості читання, критерії його вимірювання та умови розвитку. 

Прийоми формування та удосконалення виразного читання, дидактичні умови його 

забезпечення. 

10. Етапи роботи над художнім твором. Основні завдання етапу первинного та вторинного 

синтезу.  

11. Етап глибокого аналізу твору, його основні завдання.  

12. Прийоми розвитку пізнавального інтересу на уроках читання у роботі над різноманітними 

літературними жанрами (художнє оповідання, казка, вірш, байка, науково-популярна стаття, 

нарис, усна народна творчість).  

13. Прийоми розвитку логічного мислення на уроках читання.  
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14. Методика розвитку творчих здібностей молодших школярів у роботі над літературними 

жанрами.  

15. Методика розвитку вмінь ставити запитання, спрямовані на встановлення причинно-

наслідкових зв'язків у розвитку сюжету, мотивів поведінки, дій, переживань героїв, 

визначення їхніх головних рис характеру, розкриття композиції твору; аналіз 

зображувальних засобів і особливостей мови персонажів у єдності з розкриттям змісту та 

оцінкою по¬ведінки героїв; з'ясування ставлення автора до зображених у творі подій. 

16. Види, прийоми роботи, що передують читанню літературних творів для підготовки учнів до 

їхнього сприймання. 

17. Методика проведення словникової роботи, прийоми розкриття лексичного значення слів. 

18. Прийоми використання народної творчості, вміщеної на сторінках читанок, стосовно змісту 

виучуваного тексту. 

19. Методика опрацювання тексту за планом: малюнковим, поширеним, стислим, 

деформованим, цитатним. 

20. Методика опрацювання народних та авторських казок відповідно до їхніх тематичних 

особливостей. 

21. Методика вивчення байок, прийоми розкриття та усвідомлення алегорії, моралі, художніх 

образів, мовних засобів. 

22. Методика вивчення віршів з урахуванням їхніх видових і змістових особливостей. 

23. Методика опрацювання науково-популярної статті та нарису.  

24. Види наочності на уроках читання, методика її використання. 

25. Структура уроків читання на вивчення нового матеріалу та узагальнення знань. Засоби 

підвищення їхньої ефективності. 

26. Завдання та організація позакласного читання в початкових класах.  

27. Форми керівництва позакласним читанням.  

28. Три етапи формування читацької самостійності учнів, завдання кожного з них.  

29. Види уроків позакласного читання, їхній зміст та основні завдання.  

30. Облік і оцінка знань з позакласного читання. 

 

Методика вивчення елементів фонетики, словотвору, граматики, орфографії та лексикології 

1. Методика вивчення фонетики у тісному взаємозв'язку з орфоепією та графікою.  

2. Методика повторення фонетичних знань, набутих учнями в період навчання грамоти.  

3. Методика розкриття взаємозв'язку в знаннях фонетики і графіки, орфоепії та орфографії.  

4. Прийоми, які активізують розумову діяльність молодших школярів у роботі над 

фонетичним матеріалом. 

5. Методика ознайомлення з елементами словотворення  

6. Значення і завдання роботи над морфемною будовою слова.  

7. Прийоми розкриття понять: споріднені слова, основа слова, закінчення, корінь, префікс, 

суфікс, спільнокореневі слова. 

8. Методика пояснення ролі морфем у вираженні лексичного та граматичного значення слів.  

9. Методика часткового та повного морфемного аналізу слів, його зв'язок зі звуко-буквеним, 

орфографічним і словотворчим аналізом. 

10. Значення граматичних знань для засвоєння орфографії.  

11. Обсяг знань з граматики, принцип розташування граматичного матеріалу за роками 

навчання.  

12. Методичні умови, що забезпечують засвоєння граматичних понять, види граматичних 

вправ.  

13. Прийоми, що активізують засвоєння граматичних умінь. 
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14. Методика формування у молодших школярів уявлень про частини мови на основі 

встановлення їхньої семантики, граматичних ознак і синтаксичної ролі.  

15. Методи та прийоми, які забезпечують систему логічної роботи над іменником, 

прикметником, дієсловом. Методика часткового та повного морфологічного аналізу слів. 

16. Методика опрацювання орфографічних правил, дидактичні умови їхнього засвоєння. 

17. Види орфографічних вправ, методика їхнього проведення. 

18. Диктанти, їхні види, методика проведення, оцінювання.  

19. Методика опрацювання помилок, виявлених у диктантах.  

20. Облік помилок, методика роботи над їхнім подоланням. 

21. Методика використання різних видів наочності, роздаткового матеріалу, диференційованих 

завдань у роботі над вивченням орфографії. 

22. Прийоми збагачення активного словникового запасу учнів.  

23. Методика використання міжпредметного змісту навчання на уроках рідної мови.  

24. Прийоми одночасного ознайомлення з лексикологічними відомостями та лексичним 

значенням слова. 

25. Прийоми практичного ознайомлення молодших школярів з найуживанішими синонімами, 

антонімами, багатозначними словами, поширеними омонімами, фразеологічними 

одиницями. 

26. Види лексичних вправ, методика їхнього виконання. 

27. Методика організації позакласної роботи з мови в початкових класах, спрямованої на 

розвиток образного мовлення.  

28. Види позакласної роботи, методика її проведення. 

 

 

МАТЕМАТИКА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ  

 

1. Методика навчання учнів розв'язування задач на пропорційне ділення. 

2. Тисяча. Методика вивчення нумерації в межах тисячі. 

3. Методика вивчення арифметичних дій додавання та віднімання багатоцифрових чисел. 

4. Методика вивчення нумерації багатоцифрових чисел. Таблиця класів і розрядів. 

5. Методика вивчення нумерації чисел в межах 10. 

6. Елементи геометрії в курсі початкової математики. 

7. Поняття величини. Загальні питання ознайомлення учнів початкових класів з величинами і 

їх вимірювання. 

8. Нерівності (числові і такі, що містять змінну). Методика вивчення нерівностей в початковій 

школі. 

9. Довжина. Методика ознайомлення учнів з вимірюванням довжин. Периметр многокутника. 

10. Площа. Методика навчання учнів вимірюванню площі. Палетка. 

11. Алгебраїчна пропедевтика в початковому курсі математики. 

12. Рівняння. Методика вивчення рівнянь в початкових класах. 

13. Методика вивчення арифметичних дій додавання і віднімання в межах 100. 

14. Означення дії множення. Методика вивчення табличного множення і ділення. 

15. Методика вивчення поза табличного множення і ділення. 

16. Методика вивчення ділення багатоцифрових чисел на одно і двоцифрове число (письмовий 

прийом) 

17. Методика навчання учнів розв'язування задач (робота над задачею після її розв'язування) 

18. Поняття дії додавання і віднімання. Прості арифметичні задачі на додавання та віднімання, 

їх види і методика розв'язування. 

19. Методика навчання учнів розв'язування задач (види короткого запису, види запису розв'язку 

задач), методи розбору задачі 



 9 

20. Поняття множення і ділення. Прості задачі на множення і ділення, їх види і методики 

розв'язування 

21. Зміст початкового курсу математики (аналіз програм) 

22. Поняття дробу. Методика ознайомлення учнів 4 класу з дробами 

23. Маса. Методика ознайомлення учнів з мірами маси 

24. Час. Методика ознайомлення учнів з мірами часу. Основні задачі на час 

25. Методика навчання учнів розв'язуванню задач на пропорційне ділення розв'язування. 

26. Зміст початкового курсу математики. 

27. Поняття про периметр і площу фігури. 

28. Алгоритми у початковій математиці. 

29. Усні і письмові обчислення у початковому курсі математики. 

30. Комп’ютерне забезпечення уроку математики у початковій школі 

 

 

„МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ „Я І УКРАЇНА” 

 

1. Аналіз програм курсу „Я і Україна‖ 

Цільове призначення галузі «Людина і світ». Характеристика навчальних планів та трьох 

програм курсу ―Я і Україна‖, які реалізують зміст даної освітньої галузі. Принципи побудови та 

структура курсу. Міжпредметні і внутріпредметні зв’язки.  

2. Підготовка, організація та методика проведення екскурсій  

Екскурсія як форма організації навчання, її місце та значення у процесі навчання молодших 

школярів природознавству. Підготовка вчителя до екскурсії та методика її проведення. 

Екскурсійне обладнання. Природоохоронна робота під час екскурсій. 

3. Методика формування природничих понять, характеристика понять. 

Методика формування уявлень про предмети та явища природи. Характеристика 

природничих понять (зміст і обсяг; одиничні, загальні). Методика формування та розвитку 

понять (організація чуттєвого сприйняття і т.д). Термінологічна робота. Повторення в процесі 

викладання курсу «Я і Україна».  

4. Організація і методика проведення предметних уроків 

Урок як основна форма організації навчання. Дидактична мета, типи предметних уроків. 

Макро- та мікроструктура предметного уроку. Особливості підбору обладнання. Дослід та його 

місце у предметних уроках. Орієнтовна тематика предметних уроків з курсу „Я і Україна‖.  

5. Методика роботи з планом та картою на уроках «Я і Україна». 

План і карта як джерело географічних знань. Вивчення топографічного плану місцевості, 

фізичної карти та карти природних зон України. Відмінність карт для початкової школи від тих, 

що застосовуються в основній та старшій. Методика вивчення плану місцевості та об’єктів на 

карті. Робота з контурними картами. Правила показу учнями об’єктів на карті. 

6. Аналіз підручників та робочих зошитів з курсу „Я і Україна‖. 

Підручник як основний засіб навчання. Структурні компоненти підручника (текст, 

позатекстовий компонент) та їх характеристика. Відповідність матеріалу чинних підручників з 

курсу «Я і Україна» змісту програм. Робочий зошит на друкованій основі та його роль у навчанні 

учнів курсу «Я і Україна». Типи завдань робочого зошита за рівнями складності. Взаємозв’язок 

підручника та робочого зошита. 

7. Куточок живої природи. Організація та обладнання. Планування роботи і проведення 

занять. 

Складові обладнання куточка живої природи. Підбір рослин та тварин, організація догляду 

за ними. Орієнтовна тематика уроків з використанням обладнання куточка. Проведення 

позаурочних та позакласних занять з учнями молодших класів у куточку живої природи. 

8. Позаурочна робота з «Я і Україна» та її значення. 

Позаурочна робота молодших школярів з «Я і Україна», її значення. Види позаурочної 

роботи: домашня робота, робота у природі, в куточку живої природи, на навчально-дослідній 
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ділянці, на географічному майданчику. Фенологічні спостереження, ведення щоденника 

спостережень. 

9. Географічний майданчик. Планування роботи та проведення занять. 

10 складових обладнання географічного майданчика та їх призначення. Орієнтовна 

тематика уроків, доцільних для проведення на ГМ. Значення у навчанні природознавству. 

Методика роботи з молодшими школярами на географічному майданчику. 
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1. Джежелей О. Диференційований підхід до формування навички читання у 

чотирирічній початковій школі // Поч. школа. – 2002. – № 4. 

2. Варзацька Л.О., Шевченко Л.М. Методика розвитку зв'язного мовлення 

школярів / Методичні рекомендації. – К., 1992. 

3. Савченко О. Я. Сучасний урок у початковій школі. – К.: Магістр-S, 1997. 

 

 

Методика викладання математики 

а) основна: 

1. Богданович М.В., М.В.Козак, Я.А.Король Методика викладання математики в 

початкових класах. Навчально-методичний посібник.- К.: ―А.С.К.‖, 2006.- 332 С. 

2. Богданович М.В. Методика вивчення нумерації і арифметичних дій в початковій 

школі. Навчальний посібник.  К.: Вища школа, 1991. 

3. Богданович М.В. Методика розв’язування задач в початковій школі.  К.: Рад. 

школа, 1990. 

4. Богданович М.В. Урок математики в початковій школі.  К.: Рад. школа, 1990. 

5. Моро М.Г., Пишкало А.М. Методика навчання математики в 1-3 класах, К.: Рад. 

шк., 1979. 

 

б) додаткова: 
1. Комар О.А. Інтерактивні технології на уроках математики // Підготовка 

майбутніх вчителів початкових класів до педагогічної діяльності на основі 

змісту освіти і сучасних педагогічних технологій. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції. – Дрогобич – 2004. – С. 227-233. 
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2. Комар О.А. Застосування інтерактивних технологій на уроках математики./ 

Науковий збірник. Вип.9. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 

Київ „Науковий світ‖. – 2004. 

3. Комар О.А. Застосування інтерактивних технологій – один із напрямків 

удосконалення навчального процесу// Школа. - №6.- 2006. –С.64-67. 

4. Комар О.А. Інтерактивні технології – технології співпраці// Початкова школа. - 

№ 9., 2004. – С. 5-7. 

5. Комар О.А. Розв’язання методичних задач при підготовці творчого вчителя 

сільської початкової школи Науковий збірник Вип. 1 Психолого-педагогічні 

проблеми початкової школи.  Київ, ―Науковий світ‖.  2002.  С.91-95. 

 

 

Методика викладання курсу „Я і Україна” 
а) основна: 

1. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах.— К.: 

Веселка, 1998. 

2. Вілков В.Ю., Салтовський О.І. Людина і світ: Навчальний посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2004. – 352 с. 

3. Лабащук О. Я і Україна. Громадянська освіта. Навчальний посібник для 3 

Нарочна Л., Ковальчук Г . Методика викладання природознавства. – К.: Вища 

школа, 1990. 

4. Пакулова В. М., Кузнецова В. И. Методика преподавания природоведения.— 

М.: Просвещение, 1990. 

5. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах.— К.: Магістр-S, 1997. 

 

б) додаткова: 

1. Кудрявцева О.М., Кузнецова М.М., Кузнецов П.А. Методика викладання 

ботаніки.— К.: Рад. шк., 1976. 

2. Лабащук О. Я і Україна. Я і суспільство. Навчальний посібник для 4 класу. – 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 72 с. 

3. Тагліна О.В., Іванова Г.Ж. Я і Україна. Навколишній світ. Методичний посібник 

до підручника для 1 класу. – Харків: Веста: Видавництво „Ранок‖, 2003. – 176 с. 
 

 

Програму вступних випробувань розглянуто та затверджено на засіданні 

кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі 

(протокол № 7 від 06. 02. 2014 р.) 

 

Голова фахової комісії                                                       доцент Л. М. Роєнко 

 

 

 

 


