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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка 

 

Кафедра теорії та історії 

педагогіки  

Стеблецький Анатолій Леонідович, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії та історії педагогіки 

Програма екзамену з 

дисципліни  

«Педагогіка  і психологія вищої школи. 

Педагогіка» 

Курс  5 курс 

Спеціальність 

(спеціалізація) 

227 Фізична терапія, ерготераиія 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова/комбінована (у формі тесту, текст 

онлайн задачі у системі Moodle) 

Тривалість проведення  2 академічні години 

Максимальна кількість 

балів  

40 балів 

Критерії оцінювання 1. Комп'ютерне тестування передбачає 

виконання 20 тестових завдань у системі 

Moodle. За підсумками тестування 

студент може набрати 30 балів 

максимально. Оцінка автоматично 

генерується системою Moodle та 

виводиться на екран відразу по 

завершенню тестування.  

2. Педагогічна задача, текст розміщений в 

електронному курсі «Педагогіка і 

писхологія вищої школи. Педагогіка», 

відповідь студент дає онлайн в 

електронному курсі. Правильно 



 

 

розв`язана задача – 10 балів, 

максимально). Оцінювання відбувається 

за наступними критеріями: повнота 

розв`язання задачі – 3 бали; аргументація 

та її відповідність точці зору, що 

відстоюється - 2 бали, вільне володіння 

понятійним апаратом навчальної 

дисципліни, точне використання 

спеціальних термінів - 3 бали; логічність 

викладу думок у роз`вязку - 2 бали. 

Перелік допоміжних 

матеріалів  

- 

Орієнтовний перелік 

питань 

Орієнтовний перелік питань до 

семестрового екзамену 
«Педагогіка  і психологія вищої школи. 

Педагогіка» 
Теоретичні питання: 

1. Охарактеризуйте декілька понять Закону 

України «Про вищу освіту» (наприклад, 

академічна свобода, освітня діяльність, 

здобувач вищої освіти та інші). 

2. Розкрийте системні взаємозв’язки 

компонентів цілісного педагогічного процесу 

у вищій школі. 

3. Систематизуйте закономірності 

педагогічного процесу у вищій школі. 

4. Окресліть проблемне поле щодо 

визначення провідних категорій педагогіки 

вищої школи. 

5. Проаналізуйте стан і тенденції розвитку 

вищої освіти України початку третього 

тисячоліття.  

6. Покажіть динаміку реалізації положень 

Болонського процесу в системі вищої освіти 

України.  

7. Доведіть доцільність реформування та 

модернізації вищої освіти в Україні за 

пріоритетними напрями в контексті 

інтеграції до європейського освітнього 

простору. 



 

 

8. Розкрийте основні принципи управління 

сучасним закладом вищої освіти.  

9. Проаналізуйте місце і роль дидактики як 

галузі педагогіки вищої школи.  

10. Запропонуйте узагальнений огляд 

досвіду організації навчально-виховного 

процесу у вищій школі та запропонуйте 

потенційні можливості його вдосконалення. 

11. Визначить основні функції та види 

діяльності викладача закладу вищої освіти. 

12. Окресліть проблемне поле щодо 

визначення змісту освіти на ґрунті аналізу 

нормативних документів, що визначають 

зміст вищої освіти. 

13. Доведіть значущість дотримання 

логічної послідовності при розробці 

навчальних планів, навчальних програм та 

навчальної літератури в системі вищої 

школи. 

14. Узагальніть науково-педагогічні 

положення щодо визначення сутності 

процесу навчання у ЗВО та розкрийте 

системні взаємозв’язки в його структурі. 

15. Проаналізуйте систему принципів 

навчання у закладі вищої освіти. 

16. Узагальніть дидактичні вимоги до 

вибору методів навчання у закладі вищої 

освіти.  

17. Узагальніть науково-педагогічний досвід 

щодо ґенези лекції як провідної форми 

організації навчального процесу у вищій 

школі та методики їх проведення.  

18. Окресліть проблемне поле щодо 

визначення психолого-педагогічних вимог до 

проведення лекції у вищій школі. 

19. Узагальніть науково-педагогічний досвід 

щодо організації та методики проведення 

семінарських занять як форми організації 

навчального процесу у вищій школі. 

20. Узагальніть дидактичні вимоги до 

організації та проведення практичних занять 

у закладах вищої освіти. 

21. Узагальніть науково-педагогічні 

положення щодо визначення сутності 

процесу консультування та здійсніть 

порівняльний аналіз видів консультацій.  

22. Доведіть доцільність запровадження 

комплексних форм організації навчання у 



 

 

вищій школі та проаналізуйте їх потенційні 

можливості з урахуванням використання 

інформаційних технологій навчання. 

23. Схарактеризуйте доцільність інтеграції 

освітнього процесу та педагогічної практики 

студентів на засадах компетентісного 

підходу.  

24. Аргументуйте обґрунтованість потреби 

запровадження дистанційного навчання в 

системі освіти: соціально-економічна 

доцільність, сутність, умови ефективності.  

25. Розкрийте діалектичні зв’язки форм, 

видів і методів організації науково-

дослідницької роботи студентів у контексті 

формування дослідницьких компетенцій 

майбутніх фахівців вищої кваліфікації. 

26. Доведіть значення оцінювання 

навчальних досягнень студентів, розкрийте 

функціональну роль оцінювання в контексті 

переорієнтації на компетентісно-орієнтовану 

освіту. 

27. Проаналізуйте ґенезу можливостей 

контролю та самоконтролю за навчально-

пізнавальною діяльністю студентів в умовах 

використання інформаційних засобів 

навчання та контролю. 

28. Проаналізуйте систему модульно-

рейтингового контролю на засадах 

порівняльного співставлення з іншими 

системами контролю знань .  

29. Доведіть доцільність урахування 

психологічних особливостей студентського 

віку та наявності знань про типологію 

студентів у процесі оптимізації навчально-

виховного процесу у вищій школі.. 

30. Окресліть проблемне поле щодо 

визначення критеріїв вихованості 

особистості. 

31. Доведіть доцільність розвитку 

педагогічного менеджменту як сучасної 

теорії управління освітою. 

32. Проаналізуйте систему управління 

вищим навчальним закладом. Визначте 

потенційні можливості її вдосконалення. 

33. Узагальніть науково-педагогічний досвід 

щодо загальної характеристики принципів і 

функцій педагогічного менеджменту. 

Проаналізуйте специфічні особливості 



 

 

діяльності викладача ЗВО. 

34. Доведіть домінантно-визначальну роль 

професійно-педагогічного спілкування 

викладача вищої школи у забезпеченні 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії в системі 

«викладач-студент».  

35. Доведіть значущість феномену 

педагогічної культури викладача вищої 

школи як ознаки його професійно-

педагогічної компетентності.  

Приклади тестових питань: 

Тип: відповідності 

Завдання. Правильно класифікуйте лекції за 

кількома критеріями. 

А.За дидактичною метою. 

Б.За способом викладу навчального матеріалу. 

1) вступні; 

2) проблемні; 

3) настановчі; 

4) бінарні; 

5) тематичні; 

6) лекція із заздалегідь запланованими помилками; 

7) оглядові; 

8) лекція-прес-конференція. 

Тип: множинний вибір-єдина відповідь 

Завдання.Вкажіть, до якої групи включено 

практичні методи навчання. 

Варіанти відповідей:  

а) демонстрування, самостійне спостереження; 

б) вправи, лабораторні, практичні та дослідні 

роботи; 

в) робота з книгою, бесіда, графічні роботи; 

г) правильної відповіді немає. 

Тип: множинний вибір − множинна відповідь 

Завдання.Які з названих − є основними функціями 

процесу навчання? 

Варіанти відповідей: 

а) виховна; 

б) контролююча; 

в) здоров’язберігаюча; 

г) освітня; 

д) діагностична; 

е) інформаційна; 

комунікативна; 

ж) розвивальна; 

з) професійно зорієнтована. 

 

Екзаменатор 

 

Стеблецький А.Л. 

(ПІБ) 
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Завідувач кафедри теорії та 

історії педагогіки 

_____________ 
(Підпис) 

 

 

 

Хоружа Л.Л. 

(ПІБ) 

 


