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Форм                    

  Форма проведення: у формі розгорнутої письмової відповіді  

Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Виконання письмових завдань оцінюється в 40 балів. Письмові 

відповіді студентів оцінюються за такими критеріями: 

Оцінка Критерії оцінювання 

40-35 

балів 

Повне та глибоке знання матеріалу, успішно виконане 

практичне завдання, вияв креативності у розумінні і 

використанні набутих знань та умінь 

34-32 

бали 

Вияв повних, систематичних знань із дисципліни, успішне 

виконання практичних завдань. Але у відповіді студента наявні 

незначні помилки 

31-24 

бали 

Вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 

діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 

літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі 

суттєві помилки у виконанні практичних завдань 

23 – 0 

балів 

Відповідь під час відтворення основного програмового 

матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. Практичне 

завдання не виконане.  

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН 

1. Охарактеризувати роль і функції учителя у суспільному розвитку. 

Сформулювати основні вимоги до особистості педагога. 

2. Визначити джерела розвитку педагогіки. Охарактеризувати структуру 

педагогічних наук.  

3. Аргументувати предмет і завдання педагогіки. Основні категорії 

педагогіки. 

4. Охарактеризувати методи науково-педагогічних досліджень.  

5. Визначити структуру та галузі педагогічної науки. Аргументувати її 

зв'язок із іншими науками. 

6. Розкрити сутність процесів розвитку і становлення особистості. 

Визначити біологічне і соціальне у розвитку людини. 



7. Визначити роль впливу середовища на розвиток і становлення 

особистості. 

8. Визначити поняття «зміст освіти» і розкрити його сутність. 

9. Охарактеризувати поняття системи освіти, визначити її структуру. 

10. Обґрунтувати тенденції розвитку сучасної освіти. 

11. Розкрити сутність процесу самоосвіти, визначити її функції. 

12. Розкрити сутність, завдання, основні категорії дидактики. Визначити 

зв'язок дидактики з іншими науками.. 

13. Аргументувати логіку і структуру процесу навчання. 

14. Обґрунтувати основні функції та мотиви навчання. 

15. Розкрити сутність поняття «методи навчання» й визначити основні 

підходи до їх класифікації. 

16. Охарактеризувати закономірності, принципи, методи навчання. 

17. Визначити і охарактеризувати закономірності навчання. 

18. Розкрити сутність принципу систематичності і послідовності навчання. 

Шляхи його реалізації. 

19. Розкрити сутність принципу науковості навчання і визначити шляхи 

його реалізації. 

20. Визначити принцип наочності навчання. Шляхи його реалізації. 

21. Розкрити сутність принципу доступності навчання і визначити шляхи 

його реалізації. 

22. Розкрити сутність принципу міцності засвоєння знань, умінь, навичок. 

Шляхи його реалізації. 

23. Охарактеризувати принцип свідомості та активності навчання. Шляхи 

його реалізації. 

24. Розкрити сутність методів навчання. 

25. Аргументувати доцільність застосування інтерактивних методів. 

26. Охарактеризувати словесні, наочні, практичні, проблемно-пошукові 

методи навчання.  

27. Аргументувати доцільність застосування методів навчання із 

застосуванням інформаційно-комунікативних технологій. 

28. Розкрити сутність поняття «диференційоване навчання»: його ознаки, 

функції, види, структура. 

29. Визначити методи контролю, самоконтролю і самооцінки діяльності і 

поведінки. 

30. Охарактеризувати зміст попереднього, поточного, тематичного та 

підсумкового контролю, методи їх здійснення та вимоги до нього. 

31. Розкрити сутність рейтингової системи оцінювання результатів 

навчальної діяльності. Схарактеризувати шляхи подолання 

неуспішності учнів. 

32. Розкрити сутність поняття «виховання». Сформулювати поради для 

батьків щодо виховання дитини. 

33. Розкрити сутність виховання як цілісного процесу (схематично). 

34. Визначити  і дати характеристику закономірностей виховання. 

35. Розкрити сутність принципів виховання. 



36. Охарактеризувати основні форми і методи виховання. 

37. Охарактеризувати методи стимулювання діяльності й поведінки. 

38. Аргументувати доцільність застосування методів формування 

свідомості особистості. 

39. Обґрунтувати роль виховання і самовиховання в процесі професійної 

діяльності. 

40. Розкрити сутність напряму «трудове виховання». 

41. Розкрити сутність напряму «фізичне виховання». 

42. Розкрити сутність напряму «моральне виховання». 

43. Охарактеризувати методи організації діяльності і формування досвіду. 

44. Визначити роль принципу врахування індивідуальних особливостей 

учнів у вихованні. Шляхи його реалізації. 

45. Визначити особливості виховання особистості в сім`ї. 

46. Розкрити сутність процесу самовиховання особистості. 

47. Аргументувати доцільність використання прийомів самовиховання. 

48. Розкрити  особливості процесу перевиховання особистості.  

49. Охарактеризувати процес управління і поняття «педагогічного 

менеджменту». 

50. Охарактеризувати основні функції управління. 

51. Охарактеризувати основні принципи управління. 

52. Визначити особистісно-професійні якості керівника-лідера. 

53. Порівняти характеристики керівництва і лідерства. 
 


