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Пояснювальна записка 

 Комплексний тестовий екзамен  із загальної педагогіки, загальної та вікової 

психології, методик навчання українській мові та українській літературі є 

важливим завершальним  етапом у підготовці  фахівця.  Мета цього іспиту 

полягає не лише в перевірці знань випускників, їх готовності до практичної 

діяльності за спеціальністю, але й у стимулюванні їх подальшого саморозвитку й 

самовдосконалення. Планомірна самостійна робота студентів, особливо під час 

підготовки до тестового екзамену, допомагає систематизувати, глибше осмислити 

і закріпити знання, отримані в процесі вивчення тієї чи тієї дисципліни.  

Метою підсумкової атестації студента є визначення фактичної відповідності 

його підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. Підсумкова 

атестація здійснюється екзаменаційною комісією після завершення навчання на 

певному освітньому рівні. Комісія оцінює рівень науково-теоретичної і 

практичної підготовки випускників, вирішує питання про здобуття певного 

освітнього рівня, присвоєння відповідної кваліфікації та видачу документа про 

вищу освіту.  

Програма тестового екзамену із загальної педагогіки, загальної та вікової 

психології, методики навчання української мови та української літератури (далі – 

Програма) є нормативним документом Київського університету імені Бориса 

Грінченка, який розроблено на основі ОПП бакалавра напряму підготовки 

6.020303 "Філологія (українська мова і література)" відповідно до затвердженого 

навчального плану.  

Екзамен проводиться за фаховими дисциплінами навчального плану 

вказаного напряму підготовки. Випускники ОР "Бакалавр" складають екзамен у 

вигляді тестів з дисциплін педагогічного циклу, що включає навчальні 

дисципліни: загальна педагогіка, загальна та вікова психологія, методика 

навчання української мови та української літератури. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію оцінювання 

навчальних досягнень студентів на завершальному етапі навчання.  

Сучасний етап розвитку української системи вищої освіти характеризується 

суперечністю між побудовою освітнього процесу і відсутністю адекватної йому 

системи оцінювання. Запровадження компетентнісного підходу у навчанні й 

переорієнтування освітнього процесу вишу на оцінювання навчальних досягнень 

студентів з одного боку сприяє застосуванню сучасних освітніх технологій для 

формування у них необхідних компетентностей, а також створенню фондів 

оцінювальних засобів, що дозволяють здійснювати об’єктивне комплексне 

оцінювання сформованих компетентностей. З іншого боку, означена система 

достатньо не відпрацьована, оскільки відбувається оцінювання лише окремих 

складників компетентностей, навичок, умінь, що сформувалися в межах окремо 

взятих дисциплін, що вивчаються, практик, модулів освітньої програми. На думку 

В. Аванесова, тест – науково обґрунтований метод вимірювання досліджуваних 

особливостей особистості. Попри узагальнене поняття «тесту» часто вводиться й 

поняття «педагогічний тест». Так, дослідник уважає, що «педагогічний тест» 

являє собою сукупність взаємопов’язаних завдань певної складності та 

специфічної форми, що дозволяє якісно оцінити структуру й виміряти рівень 
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знань учнів/студентів. Класичним у педагогіці є визначення К. Інгекампа: 

тестування – це метод педагогічної діагностики, за допомогою якого вибір 

поведінки, що презентує передумови чи результати навчального процесу, повинен 

максимально відповідати принципам зіставлення, об’єктивності, надійності та 

валідності вимірів, повинен пройти обробку й інтерпретацію та бути прийнятним 

для застосування в педагогічній практиці. Українські лінгводидакти (З. Бакум, 

Н. Голуб, О. Горошкіна, Т. Донченко, Р. Дружененко, В. Заєць, О. Караман, 

С. Караман, О. Копусь, С. Омельчук, М. Пентилюк, Л. Плетньова та ін.) 

стверджують, що тести не можуть розглядатися як універсальний інструмент 

педагогічного контролю і пропонують комбінувати різноманітні тестові завдання 

під час проведення поточного й тематичного оцінювання, широко практикувати 

тестування не тільки як контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок 

майбутніх фахівців, але і як продуктивний навчальний прийом, відпрацьовувати у 

студентів навчальної діяльності навички виконання тестових завдань різної 

форми й різного ступеня складності. Тестові завдання забезпечують високу 

валідність і надійність тесту – найважливіші критерії якості. У лінгводидактиці 

основною функцією тестових завдань визначено певний рівень когнітивного 

домену. Це, зокрема: 

 рівень знань (здатність відтворити раніше засвоєний матеріал); 

 рівень розуміння (здатність інтерпретувати вивчений матеріал); 

 рівень застосування (характеризує здатність використовувати 

вивчений матеріал у нових ситуаціях); 

 рівень аналізу (здатність розкласти ціле на частини); 

 рівень синтезу (складання цілого з частин); 

 рівень оцінювання (здатність давати оцінку, зокрема критичну). 

Упровадження контрольних тестових завдань в освітній процес вищого 

навчального закладу дають змогу врахувати прогалини у знаннях майбутніх 

учителів української мови задля формування в них стійкої мотивації до 

підвищення культури усного й писемного мовлення, а також для окреслення 

сучасних підходів у вдосконаленні змістового та методичного аспектів тестових 

завдань. 

 

Методика проведення тестового екзамену із загальної педагогіки, 

загальної та вікової психології, методик навчання українській мові та 

українській літературі 

 

Тестовий екзамен із загальної педагогіки, загальної та вікової психології, 

методик навчання українській мові та українській літературі проводиться в 

тестовій формі електронно-цифрового формату в чинній системі е-тестування. 

Загальна кількість запитань в індивідуально згенерованому варіанті становить 80, 

по 20 питань з кожної дисципліни. 

Відповіді на питання тесту студент готує на обладнаному робочому місці з 

авторизованим доступом до електронної версії тесту. Час виконання завдання – 

дві академічні години. 
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Результати складання кваліфікаційного іспиту визначаються оцінками за 

системою ECTS та національною системою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») і оголошуються в день проведення іспиту після оформлення 

протоколу засідання комісії. 

Перевірка і оцінювання тестів 

Тести перевіряються автоматично системою тестування відповідно до 

уведених даних. Екзаменаційна відомість заповнюється даними, згенерованими 

системою, та завіряється усіма членами екзаменаційної комісії. Результати 

екзамену оголошуються після заповнення протоколів та відомостей. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

тестові питання 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

69-74 D 
задовільно  

60-68 Е  

0-59 F 
незадовільно з можливістю поновлення 

для повторного складання 

 

 

Приклад тестових завдань 

Педагогіка 

Блок 1 

1. Педагогіка – це: 

A.  Наука, яка вивчає закономірності розвитку людини в умовах 

педагогічного процесу. 

B.  Наука про підготовку підростаючого покоління до життя. 

C.  Наука про освіту, навчання, виховання і розвиток особистості. 

D. Наука про виховання дитини. 

2. Основні категорії педагогіки – це: 

A. Знання, вчитель, учні, навчальні програми. 

B. Виховання, навчання, освіта, розвиток. 

C. Підручники, навчальні плани, навчальні програми; 

D. Навчання, розвиток, учитель, формування. 

3. Науки, що утворюють систему педагогічних наук: 

A. Етика, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, логіка, андрагогіка, військова 

педагогіка, педагогіка школи; 
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B. Історія педагогіки, методика викладання, філософія, етика, естетика, 

соціальна педагогіка, олігофренопедагогіка; 

C. Загальна педагогіка, спеціальна педагогіка, вікова педагогіка, 

функціональна педагогіка, порівняльна педагогіка, історія педагогіки, 

народна педагогіка; 

D. Логіка, філософія, соціальна педагогіка, інформатика, педагогіка вищої 

школи. 

4. Методи науково-педагогічних досліджень (за А.І. Кузьмінським): 

A. Тестування, гра, математична статистика, доручення, спостереження, 

бесіда, змагання. 

B. Спостереження, анкетування, тестування, бесіда, шкалювання, аналіз 

продуктів діяльності, природний експеримент, лабораторний 

експеримент, формуючі методи. 

C. Природний експеримент, лабораторний експеримент, аналіз, навіювання, 

синтез, консиліум, бесіда; 

D. Навіювання, дидактична гра, дискусія, метод математичної статистики. 

5. Зміст освіти – це: 

A.  Перелік предметів, які вивчаються у загальноосвітній школі, із 

зазначенням кількості годин на їх вивчення, а також тем і розділів. 

B. Процес взаємодії вчителя й учнів, в результаті якого учні оволодівають 

знаннями, вміннями й навичками, методами самостійної пізнавальної 

діяльності. 

C. Процес і результат оволодіння знаннями, вміннями й навичками. 

D. Чітко визначена система знань, умінь та навичок, якими учні 

оволодівають у навчальних закладах. 

6. Навчальний план – це: 

A. Перелік предметів, з яких кожний учень обирає ті, що корисні для його 

розвитку, задоволення інтересів, нахилів, підготовки до професійної 

діяльності. 

B. Затверджений Міністерством освіти і науки документ, в якому 

визначається для кожного типу загальноосвітніх навчально-виховних 

закладів перелік навчальних предметів, порядок їх вивчення за роками, 

кількість тижневих годин та їх вивчення, структура навчального року. 

C. Державний документ, в якому подано характеристику змісту 

навчального матеріалу із зазначенням розділів, тем, орієнтованої 

кількості годин на їх вивчення. 

D. Документ, у якому зазначено перелік навчальних предметів, порядок їх 

вивчення за роками. 

7. Що визначає загальну мету процесу виховання в сучасній школі? 

A. Виховання громадянина, виховання порядності, виховання естетичного 

ідеалу, гуманізація виховання, розвиток естетичних почуттів, 

формування гігієнічних навичок. 

B. Розвиток людини в умовах педагогічного процесу. 

C. Всебічний і гармонійний розвиток особистості. 
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D. Моральне виховання, фізичне виховання, розумове виховання, 

екологічне виховання, статеве виховання, естетичне виховання. 

8. Яке твердження характеризує метод педагогічної вимоги? 

A. Метод впливу, за допомогою якого педагог викликає і стимулює чи 

припиняє, гальмує дії вихованців, виявлення у них тих чи інших якостей. 

B. Метод, який забезпечує інтенсивне формування необхідної якості. 

C. Знання, які набули для людини суб’єктивного смислу, які перейшли у 

внутрішню позицію особистості. 

D. Спосіб взаємодії учасників виховного процесу, в результаті якого 

вихованці оволодівають знаннями, вміннями й навичками, методами 

самостійної пізнавальної діяльності. 

9. Школознавство – це: 

A. Діяльність, спрямована на розробку рішень, організацію контролю 

регулювання об’єкта управління згідно з метою, аналіз і підведення 

підсумків на основі достовірної інформації. 

B. Галузь педагогічної науки, що має своєю метою дослідження змісту і 

методів управління шкільною справою, розкриття особливостей системи 

керівництва школою, організації її роботи. 

C. Систематична, цілеспрямована перевірка роботи вчителя адміністрацією 

школи. 

D. Наука про підготовку підростаючого покоління до життя. 

10. Із поданого переліку оберіть принцип управління. 

а) Державотворення б) Індивідуального підходу 

в) Зв’язку теорії з 

практикою 

г ) Гуманітаризації 

 

Психологія 

Блок 2 

1. Засновником психології як науки вважається древньогрецький філософ: 

а) Сократ б) Платон 

в) Демокріт г) Аристотель 

 

2. Який метод психології передбачає аналіз впливу життєвих подій на психіку 

людини: 

а) експеримент б) тестування 

в) біографічний метод г) тестування 

3. Який пізнавальний процес відповідає за засвоєння та відтворення життєвого 
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досвіду 

а) сприймання б) пам’ять 

в) уява г) мислення 

4. Які риси вказують на флегматичний тип темпераменту: 

а) відкритий, безтурботний, 

комунікабельний 

б) подразливий, тривожний, 

песимістичний 

в) збудливий, нестриманий, активний г) миролюбивий, стриманий, 

посидючий 

 

5. Виберіть правильне визначення мовлення: 

а) набір звуків та слів, що використовує людина, 

б) процес використання мови в психічній діяльності людини, 

в) супровід життєдіяльності людини, 

г) зовнішнє вираження бажань. 

6. Неправильні, спотворені образи сприймання дійсності людиною – це: 

а) галюцинації б) ілюзії 

в) марення г) мрії 

7. Суб’єктивний негативний стан переживання дефіциту близького 

міжособистісного спілкування – це визначення якої психологічної категорії: 

а) депресія б) самотність 

в) аутизм г) закоханість 

8. Із перелічених періодів дитинства оберіть зайвий: 

а) немовлячий період б) ранній період 

в) підлітковий період г) молодший шкільний період 

9. Якою є провідна діяльність немовляти: 

а) емоційне спілкування з 

дорослим 

б) учіння 

в) їжа та сон г) праця 

 

10. Провідною діяльністю молодшого шкільного віку є: 
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а) ігрова діяльність б) учіння 

в) праця г) спілкування з дорослими 

 

Методика навчання української літератури 

Блок 5 

1. Шкільний аналіз художнього твору: 

а) копіює літературознавчу концепцію; 

б) не має нічого спільного з літературознавчою концепцією; 

в) базується на літературознавчій концепції, але не копіює її. 

2. Конструктивна орієнтація на школярів у пізнавальній діяльності означає, 

що: 

а) проектуючи навчальну ситуацію, педагог повинен передбачити, які знання 

якими методами і в яких формах доцільно викласти на уроці, які внутрішні 

психічні процеси він викличе запропонованим самостійним завданням, які 

роботи розвивають гнучкість мислительних операцій, що заважає 

працювати уяві, які задачі носять репродуктивний, а які творчий характер; 

б) вчитель має відповідати лише на запитання учнів; 

в) демонструвати зв'язок художньої літератури з іншими видами мистецтв. 

3. Педагогічна ситуація аналізу художнього твору розглядається як: 

а) діяльнісний індивідуально зорієнтований метод і форма літературної освіти, 

що гарантують їй досягнення часткової дидактичної та глобальної 

суспільної мети; 

б) формування глибоких і міцних наукових знань; 

в) вільний обмін думками; 

г) прийом підтвердження певних елементів чи ознак явища, предмета, 

об’єкта/суб’єкта. 

4. У проектуванні пізнавальної діяльності учнів на уроці української 

літератури учитель має змогу: 

а) керувати навчально-виховним процесом, науково наповнити його рух, 

максимально спрямувати на розвиток особистості; 

б) задовольняти бажання і інтереси учнів; 

в) добирати дидактичний матеріал; 

г) змінювати структури дій шляхом виконання вправ у процесі формування 

навичок. 

5. Продуктом проектування пізнавальної діяльності є: 

а) виготовлення наочності; 

б) складання банку проектів; 

в) навчальна модель, що являє собою попередній, запланований учителем опис 

системи розумових дій учнів, спрямованих на засвоєння змісту і значення 

твору й досвіду відповідної діяльності; 

г) логічно обумовлена система певних правил виконання завдань. 

6. Завдяки технологізації навчання української літератури: 
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а) можна позбутися невизначеності у побудові та реалізації навчального 

процесу та перейти до наукової вмотивованості кожного його елемента, 

етапу, максимальної націленості на ефективний результат; 

б) автоматизуються уміння; 

в) нівелюється індивідуальний підхід; 

г) розвиваються виконавські навички та уміння учнів. 

7. Принципи аналізу художнього твору на уроках української літератури – це: 

а) основні положення сприйнятої літературознавцем концепції художньої 

літератури, які спрямовують його літературно-критичну рефлексію щодо 

конкретних літературних творів; 

б) процесуальна частина педагогічної технології; 

в) шляхи вивчення художнього твору; 

г) засадничі положення, найзагальніші правила, розроблені 

літературознавством та методикою навчання української літератури, що 

випливають з розуміння природи й суті художньої літератури й 

відповідають логіці навчально-виховного процесу з літератури; правила, 

якими керуємося, проводячи аналітичні операції з твором. 

8. Аналіз художнього твору: 

а) Дія на пристосування, спрощення або ускладнення тексту відповідно до 

рівня підготовки учнів; 

б) логічна процедура, сутність якої полягає в розчленуванні цілісного 

художнього твору на компоненти, елементи для розгляду кожного з них 

зокрема й у взаємозв’язках із метою осягнення, характеристики своєрідності 

цього твору; 

в) умовивід, що передбачає виявлення властивостей одного об’єкта на підставі 

його схожості з іншим; 

г) вид мовного повідомлення. 

9. Шляхи аналізу художнього твору – це: 

а) послідовність аналізу окремих компонентів твору або вибір учителем 

послідовності певних складників твору для детального розгляду; 

б) засадничий принцип навчання літератури; 

в) прийом реалізації методу навчання; 

г) вид мовного повідомлення. 

10. Проблемно-тематичний шлях аналізу художнього твору: 

а) перелік та опис спеціальних умінь та навичок; 

б) система аналітичних заходів, що передбачає розгляд художнього твору з 

позиції моральних, етичних, національних, соціальних тощо проблем твору, 

які відображено в тексті; 

в) форма навчання з використанням комп’ютерної програми управління 

навчальним процесом; 

г) метод навчання. 
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Методика навчання української мови 

Блок 4 

1. У якому документі визначено зміст навчання української мови в школі?  

а) у державному стандарті б) у концепціях навчання 

в) у підручниках і посібниках г) у програмі 

2. За якими принципами побудовані чинні програми з української мови? 

а) змістовий, лінгвістичний, комунікативний, культурологічний; 

б) мовленнєвий, мовний, соціокультурний, діяльнісний;  

в) лінійний, концентричний;  

г) доступності, систематичності й послідовності. 

3. До видів вправ за метою та ступенем самостійності і творчості учнів 

належать: 

а) усні, письмові, 

комбіновані 

б) підготовчі, вступні, тренувальні, 

завершальні 

в) класні й домашні г) усні, письмові 

4. У якому рядку названо специфічні прийоми навчання? 

а) відмінювання слів, групування мовних явищ, дедукція, узагальнення і 

систематизація знань; 

б) мовний розбір, групування мовних явищ, конструювання речень, 

визначення наголосу;  

в) заміна одних мовних одиниць іншими, поширення речення, абстрагування;  

г) відмінювання слів, групування мовних явищ, дедукція, індукція. 

5. Обладнання навчального процесу, що дозволяє впливати на зорові, слухові 

аналізатори учнів, реалізувати принципи наочності, емоційності в навчанні, 

посилювати інтерес учнів до навчання – це ... 

а) моделі б) технічні засоби навчання 

в) схеми г) дидактичний матеріал 

5. Хто з українських методистів поклав в основу класифікації уроків мету 

уроку й виділив уроки подачі матеріалу, закріплення вивченого, перевірки знань 

учнів?  

а) К. Плиско б) С. Чавдаров 

в) О. Біляєв г) І. Олійник 

Визначте прийоми проблемного навчання:  

а) мовний розбір, визначення рівнів мови, конструювання речень; 

б) групування мовних явищ, перестановка мовних одиниць, відмінювання слів;  

в) мовний розбір, визначення наголосу, конструювання речень;  

г) постановка проблеми, встановлення зв’язків, аналіз ситуації, зіставлення 

фактів, формулювання висновків. 

6. У якому рядку правильно подано визначення комбінованого уроку? 

а) урок, на якому виконується аналіз контрольних робіт; 

б) урок, на якому поєднуються дві (три) навчальні мети;  

в) урок, на якому поєднується перевірка домашнього завдання, вивчення 

нового матеріалу та його закріплення;  

г) урок, на якому виконується контрольна робота. 
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7. Засвоєння системи понять закінчення й основа слова, корінь слова та ін..; 

навчання учнів не тільки членувати слова за їх морфемним складом, а й 

визначати, від якого слова або від якої основи і як утворилось те чи інше 

слово, який смисловий відтінок вносять у його зміст суфікс і префікс – це 

завдання вивчення… 

а) морфології і синтаксису б) фонетики, графіки, 

орфоепії 

в) лексикології і 

фразеології 

г) будови слова і 

словотвору 

8. Під час вивчення якої теми буде доречним завдання: Перекладіть 

українською мовою словосполучення: вкусный картофель, высшая степень, 

Сорочинская ярмарка, четкая подпись, горькая полынь, барабанная дробь, 

стеклянная посуда, зоркий глаз, уникальное изобретение, атлантическая 

сельдь, счастливая жизнь, белоснежный мел: 

а) «Групи іменників» б)«Відмінювання 

іменників» 

в) «Число іменників» г) «Рід іменників» 

9. Яка особливість функціонально-стилістичного підходу до вивчення 

морфології? 

а) передбачає засвоєння учнями виражальних можливостей самостійних 

частин мови; 

б) відкриває можливості для розвитку мовлення учнів на основі граматичних 

норм і правил, сприяє збагаченню словникового запасу учнів, засвоєнню 

правил слововживання; 

в) передбачає засвоєння учнями виражальних можливостей усіх частин мови; 

г) вимагає протиставлення в межах кожної частини мови групи слів, що, крім 

спільних для певних частин мови диференційних ознак, відзначаються 

специфікою значення, формальних показників, способу вживання. 

 

 

Орієнтовні питання до тестового екзамену 

 

 ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА 

1. Педагогіка. Предмет і завдання педагогіки. 

2. Педагогіка як наука, її становлення і розвиток.  

3. Стадії розвитку педагогіки. Предмет і завдання педагогіки.  

4. Основні категорії педагогіки.  

5. Джерела розвитку педагогіки. Педагогіка в системі наук.  

6. Зв’язок педагогіки з іншими науками. 

7. Структура педагогічної науки.  

8. Суть процесу навчання. 

9. Функції дидактики. 

10. Сутність і завдання дидактики.  

11. Предмет і категорії дидактики. Функції дидактики. 

12. Дидактичні системи.  
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13. Процес навчання: сутність, складники, компоненти, методологічні засади, 

функції.  

14. Типи і види навчання.  

15. Навчально-пізнавальна діяльність.  

16. Мотивація до навчально-пізнавальної діяльності. 

17. Оптимізація та інтенсифікація процесу навчання.  

18. Закономірності навчання. Дидактичні принципи і правила  

19. Закономірності навчання: сутність, структура. 

20. Поняття принципу і правила навчання. 

21. Структура принципів навчання.  

22. Характеристика основних принципів навчання. 

23. Методи і засоби навчання  

24. Сутність методів, прийомів і засобів навчання.  

25. Класифікація методів навчання.  

26. Вибір методів навчання. Засоби навчання. 

27. Форми організації навчання  

28. Види і типи педагогічних систем. 

29. Форми організації навчання, їх становлення.  

30. Класно-урочна форма навчання в її історичному розвиткові. Позаурочні 

форми навчання.  

31. Вимоги до сучасного уроку. 

32. Типи уроків, їх структура. Підготовка вчителя до уроку.  

33. Педагогічний аналіз уроку. Сучасні форми навчання. Зміст освіти Система 

освіти в Україні, її структура.  

34. Принципи освіти в Україні.  

35. Сутність і завдання змісту освіти.  

36. Теорії організації змісту освіти. Способи викладу матеріалу.  

37. Пріоритетні напрями державної політики у сфері освіти.  

38. Нормативні документи змісту освіти: стандарти, навчальний план, 

навчальна програма, підручник, посібник.  

39. Характеристика, особливості побудови і складання.  

40. Діагностика та контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів 

41. Місце і роль діагностики, аналізу й оцінки знань, умінь та навичок учнів у 

системі навчального процесу.  

42. Суть і основні види контролю успішності учнів. 

43. Методи контролю ЗУН учнів.  

44. Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.  

45. Рейтингова система оцінювання навчальної діяльності учнів. Правила і 

техніка контролю успішності. 
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ЗАГАЛЬНА ТА ВІКОВА  ПСИХОЛОГІЯ 

1. Сутність процесу виховання.  

2. Процес виховання, його специфіка  

3. Процес виховання, компоненти і рушійні сили, мотиви виховання. 

4.  Етапи процесу виховання.  

5. Управління процесом виховання.  

6. Самовиховання: суть,умови, етапи, прийоми.  

7. Перевиховання: суть, функції, етапи, принципи.  

8. Результати процесу виховання. 

9.  Шляхи підвищення ефективності процесу виховання. 

10.  Закономірності та принципи виховання  

11. Основні закономірності процесу виховання.  

12. Принципи виховання, їх характеристика.  

13. Зміст виховання: мета, завдання, змістові компоненти.  

14. Напрями виховання  

15. Основні напрями виховання.  

16. Розумове виховання: завдання, шляхи, засоби, методи.Види мислення.  

17. Формування наукового світогляду.  

18. Моральне виховання: завдання, зміст, шляхи, засоби.  

19. Виховання моральної свідомості та громадянської відповідальності, 

національної гідності та менталітету, дисциплінованості.  

20. Патріотичне виховання.  

21. Статеве виховання.  

22. Екологічне виховання.  

23. Правове виховання.  

24. Виховання несприйнятливості до наркогенних речовин.  

25. Трудове виховання: значення праці в житті людини.  

26. Завдання, принципи, шляхи, засоби, методи трудового виховання.  

27. Зв’язок трудового виховання з політехнічною освітою й економічним 

вихованням.  

28. Професійна орієнтація молоді.  

29. Естетичне виховання: місце, роль, зміст, шляхи, засоби і форми.  

30. Фізичне виховання: суть, напрями, засоби, форми.  

31. Здоров’я людини – запорука її життєвого успіху.  

32. Методи виховання  

33. Поняття методу, прийому і засобу виховання.  

34. Класифікація методів виховання.  

35. Характеристика основних груп методів виховання.  

36.  Специфіка психології як науки, її предмет та завдання.  

37. Історія становлення психології як науки.  

38.  Сучасна система психологічних знань.  

39.  Психіка, її функції та структура.  

40.  Методи психології, їх характеристика.  

41.  Свідомість, її функції, структура та фактори формування.  

42.  Поняття про пізнання людиною дійсності, його рівні.  
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43.  Відчуття та сприймання як базові пізнавальні процеси.  

44.  Пам’ять, теорії її функціонування, види та процеси.  

45. Мислення, його функції, операції, види та форми.  

46. Мовлення, його функції та види.  

47. Уява, її види та форми.  

48. Увага як стан свідомості, її види та властивості.  

49. Феномен неуважності, його детермінація та симптоматика.  

50. Емоції та почуття, їх диференціація та види.  

51. Форми переживання емоційних станів людиною.  

52. Воля та вольова регуляція.  

53. Вольові дії та якості особистості.  

54. Поняття про індивіда, особистість та індивідуальність, їх диференціація. 

55. Структура особистості.  

56. Самосвідомість особистості, її функції та структура.  

57. Діяльність, її призначення та структура.  

58. Темперамент, його характеристики.  

59. Характер, його структура та механізми формування.  

60. Здібності, їх види, рівні розвитку та механізми формування. 

61. Вікова психологія як наукова галузь, її предмет, завдання та структура. 

62.  Поняття про психічний розвиток людини, його особливості.  

63.  Фактори та показники психічного розвитку людини.  

64.  Вікова періодизація психічного розвитку людини.  

65.  Критерії характеристики вікових періодів.  

66.  Вікові кризи психічного розвитку, їх детермінація та симптоматика. 

Пренатальний розвиток та його вплив на психіку дитини. 

67.  Психологічна характеристика новонародженого та немовляти.  

68.  Розвиток психіки дитини в ранньому віці.  

69.  Психічний розвиток дитини в дошкільному віці.  

70. Психологічні особливості молодшого шкільного віку.  

71. Психічний розвиток підлітків.  

72. Формування особистості в юнацькому віці.  

73. Психологія раннього дорослого періоду.  

74. Функціонування психіки в середній дорослості.  

75. Психологічні особливості людей похилого віку.  

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Методологічні основи викладання української літератури в школі.  

2. Основні принципи вивчення української літератури в школі. 

3. Метод творчого читання у роботі вчителя-словесника. 

4. Метод евристичної бесіди у роботі вчителя-словесника. 

5. Дослідницький метод у роботі вчителя-словесника. 

6. Репродуктивний метод у роботі вчителя-словесника. 

7. Творчий характер уроку української літератури. 

8. Підготовка до сприйняття художнього твору. 
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9. Сприйняття художнього твору у школі. 

10. Підготовка до аналізу художнього твору у школі. 

11. Аналіз як необхідний етап вивчення літературного твору. 

12. Особливості вивчення життя і творчості письменника в середніх класах. 

13. Особливості вивчення життя і творчості письменника в старших класах. 

14. Шлях аналізу “услід за автором” та його реалізація на уроці літератури. 

15. Пообразний шлях аналізу і його реалізація при вивченні художнього твору. 

16. Проблемно-тематичний шлях аналізу та його реалізація при вивченні 

художнього твору. 

17. Заключні заняття при вивченні художнього твору. 

18. Особливості вивчення епічних творів у школі. 

19. Особливості вивчення драматичних творів української літератури. 

20. Особливості вивчення ліричних творів української літератури. 

21. Структура уроку літератури. 

22. Основні напрямки у роботі з розвитку мовлення учнів на заняттях з української 

літератури. 

23. Теорія літератури та її значення у шкільній літературній освіті. 

24. Організація позакласного читання школярів. 

25. Види та форми позакласної роботи учнів з української літератури. 

26. Види планування роботи вчителя української літератури. 

27. Специфіка вивчення творів української літератури. 

28. Вимоги до вчителя української літератури. 

29. Значення шкільного курсу “Українська література” його зміст і структура. 

30. Наочність та технічні засоби навчання на уроках літератури. 

31. Програйте фрагмент уроку з застосуванням двох-трьох прийомів методу 

творчого читання, доведіть їх доцільність. 

32. Розробіть фрагмент уроку з використанням методу евристичної бесіди, 

доведіть його ефективність. 

33. Наведіть приклад ефективного застосування дослідницького методу на уроці 

української літератури. 

34. Розробіть фрагмент уроку з використанням репродуктивного методу. Доведіть 

його ефективність. 

35. Наведіть приклад слова вчителя на етапі підготовки до сприйняття художнього 

твору. 

36. Наведіть приклад навчальної ситуації уроку – сприйняття художнього твору. 

Який метод буде відігравати домінуючу роль? 

37. Наведіть приклад навчальної ситуації на етапі підготовки до аналізу 

художнього твору. 

38. Наведіть систему запитань, спрямовану на аналіз художнього твору. 

39. Наведіть приклад слова вчителя на уроці по вивченню біографії письменника в 

старших класах. 

40. Наведіть приклад фрагменту уроку, на якому здійснюється аналіз художнього 

твору шляхом “услід за автором”. 

41. Наведіть приклад навчальної ситуації уроку, де використовується пообразний 

шлях аналізу художнього твору. 
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42. Наведіть приклад системи запитань, спрямованих на реалізацію проблемно-

тематичного шляху аналізу. 

43. Особливості вивчення епічних творів у школі. Наведіть приклад фрагменту 

уроку по вивченню епічного твору. 

44. Особливості вивчення драматичних творів української літератури. Наведіть 

приклад фрагменту уроку по вивченню драматичного твору. 

45. Особливості вивчення ліричних творів української літератури. Наведіть 

приклад фрагменту уроку по вивченню ліричного твору. 

 

 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ  

1. Методика навчання української мови як наука і фахова дисципліна 

Лінгвістичні основи навчання української мови.  

2. Рідна мова – основа інтелектуального і духовного розвитку особистості. 

3. Комунікативне спрямування у навчанні української мови 

4. Психологічні та дидактичні основи навчання української мови  

5. Основні етапи вивчення української мови.  

6. Варіантність структури і змісту курсу "Рідна мова" в 5-9 і в 10-11 класах. 

7. Поглиблений курс української мови.  

8. Факультативні та спеціальні курси української мови. 

9. Аналіз чинних програм з української мови для учнів 5-11 класів. 

10.  Принципи побудови шкільних підручників. 

11. Проблема уроку в сучасній лінгводидактиці.   

12. Класифікація уроків Особливості структури уроку мови. 

13. Технологія сучасного уроку мови.  

14. Нетрадиційні (нестандартні) уроки. 

15. Методи і прийоми навчання української мови.  

16.  Характеристика методів навчання 

17. Програмоване та комп'ютеризоване навчання.  

18. Інтерактивні методи навчання. 

19. Системний підхід у навчанні мови. 

20. Проблемність у навчанні  

21. Вивчення програмового матеріалу укрупненими частинами 

22. Інформаційно-комунікаційні технології навчання.  

23. Методика навчання фонетики, графіки, орфоепії, орфографії 

24. Особливості вивчення лексикології та фразеології. 

25. Методика навчання будови слова і словотвору 

26. Особливості вивчення морфології 

27. Особливості вивчення синтаксису та пунктуації. 

28. Лінгводидактичні основи словникової роботи.  

29. Зміст і форми словникової роботи.  

30. Лексична робота на уроках граматики. 

31. Робота із словниками.  

32. Формування лексичних умінь і навичок. 

33. Основні напрями роботи з розвитку мовлення  

34. Принципи мовленнєвої підготовки учнів  
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35. Ознайомлення з мовленнєвими нормами та комунікативними якостями 

мовлення. 

36. Удосконалення рецептивних видів мовленнєвої діяльності.  

37. Аудіювання, читання. Робота над продуктивними видами мовленнєвої 

діяльності. Говоріння, письмо              

38. Види переказів.  Методика їх проведення.    

39. Види диктантів. Методика їх проведення.  

40. Учнівські твори.  Методика їх проведення.         

41. Узагальнення і систематизація набутих знань із стилістики у старших 

класах.        

42. Елементи риторики в 5-9 класах.  

43. Уроки риторики в старших класах.         

44. Роль і місце позакласної роботи в системі навчання української мови.           

45. Значення і форми методичної роботи. 
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