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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» 

Курс  2 курс 

Спеціальність 

(спеціалізація) 

017 Фізична культура і спорт 

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 роль учителя у суспільному 

розвитку та основні вимоги до особистості 

педагога. 

2. Визначте предмет і завдання педагогіки.  

3. Проаналізуйте роль виховання у розвитку 

людини і формуванні її особистості. 

4. Дайте характеристику основних категорій 

дидактики.  

5. Визначте сутність процесу  навчання.  

6. Охарактеризуйте структуру процесу учіння. 

7. Сформулюйте закономірності  навчання. 

8. Охарактеризуйте принцип науковості 

навчання та шляхи його реалізації. 

9. Охарактеризуйте принцип систематичності і 

послідовності навчання та шляхи його 

реалізації. 

10. Охарактеризуйте принцип наочності 

навчання та шляхи його реалізації. 

11. Охарактеризуйте принцип доступності 

навчання та шляхи його реалізації. 

12. Охарактеризуйте принцип свідомості та 

активності навчання та шляхи його реалізації. 

13. Охарактеризуйте принцип  міцності 

засвоєння знань, умінь, навичок та шляхи 

його реалізації. 



 

 

14. Охарактеризуйте принцип врахування 

індивідуальних особливостей учнів у 

навчанні та шляхи його реалізації. 

15. Охарактеризуйте принцип емоційності 

навчання та шляхи його реалізації. 

16. Охарактеризуйте принцип зв’язку навчання з 

практичною діяльністю та шляхи його 

реалізації. 

17. Охарактеризуйте види та рівні освіти. 

18. Охарактеризувати методи навчання за 

джерелом знань. 

19. Охарактеризувати методи навчання за 

характером логіки пізнання. 

20. Охарактеризувати методи навчання за рівнем 

самостійної розумової діяльності учнів. 

21. Проаналізувати форми організації навчання 

за дидактичною метою. 

22. Дати характеристику класно-урочній формі 

організації навчання. 

23. Визначте місце в освітньому процесі 

позаурочних (допоміжних)  форм організації 

навчання. 

24. Дати характеристику видів та методів  

контролю знань, умінь і навичок учнів. 

25. Визначте місце оцінювання навчальних 

досягнень учнів в освітньому процесі. 

26. Визначте мету і завдання виховання. 

27. Охарактеризуйте закономірності, рушійні 

сили процесу виховання. 

28. Визначте структуру процесу виховання та  

його особливості. 

29. Порівняйте процеси самовиховання і 

перевиховання. 

30. Перерахувати і охарактеризувати принципи 

виховання. 

31. Дайте визначення понять «метод виховання», 

«прийому виховання» і «засіб виховання».  

32. Охарактеризуйте методи формування 

свідомості особистості. 

33. Охарактеризуйте методи організації 

діяльності і формування поведінки. 

34. Охарактеризуйте методи стимулювання 

поведінки і діяльності. 

35. Визначте педагогічні умови використання 

методів виховання. 

36. Визначте і дайте характеристику функцій, 

напрямків і форми роботи класного 

керівника. 



 

 

37. Охарактеризуйте принципи, визначте шляхи і 

засоби перевиховання «педагогічно 

занедбаних дітей». 

38. Охарактеризуйте моральне виховання: 

завдання, зміст, шляхи і засоби. 

39. Охарактеризуйте розумове виховання: 

завдання, зміст, шляхи, засоби і методи. 

40. Охарактеризуйте естетичне виховання: 

завдання, зміст, шляхи, засоби і форми. 

41. Охарактеризуйте фізичне виховання: 

напрямки, засоби і форми. 

42. Охарактеризуйте трудове виховання: 

завдання, принципи, шляхи, засоби та методи. 

43. Визначте функції сім’ї. 

44. Сформулюйте вимоги до батьків. 

45. Опишіть форми роботи класного керівника з 

батьками учнів. 

46. Охарактеризуйте педагогічний менеджмент в 

Україні. 

47. Опишіть управління загальноосвітніми 

закладами. 

Приклади тестових питань: 

Тип: відповідності 

Завдання. Визначте правильну відповідність між 

поняттями та їх тлумачення. 

а) Різноманітні матеріали і знаряддя навчального 

процесу, завдяки яким більш успішно і за короткий 

час досягаються визначені цілі навчання: 

1) засоби навчання; 

2)прийоми навчання; 

3) методи навчання. 

б) Певні разові дії; сукупність конкретних 

навчальних ситуацій, що сприяють досягненню 

проміжної навчальної мети: 

1) засоби навчання; 

2) прийоми навчання; 

3) методи навчання. 

в) Упорядковані способи діяльності вчителя й учнів, 

спрямовані на ефективне розв’язування навчальних 

завдань: 

1) засоби навчання; 

2) прийоми навчання; 

3) методи навчання. 

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 

 
(Підпис) 

Завідувач кафедри теорії та 

історії педагогіки 

_____________ 
(Підпис) 

Стеблецький А.Л. 

(ПІБ) 

 

 

 

 

Хоружа Л.Л. 

(ПІБ) 
 


