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Форма проведення Тестова (письмово) 

Тривалість проведення 2 години 

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Екзаменаційний тест складається зі сорока 

питань (педагогічний і психологічний блоки): 

педагогічний блок: 20 тестів – 20 балів, 

літературознавчий блок: 20 тестів – 20 балів. 

Тестові завдання: 40 завдань таких категорій як 

множинний вибір, правильно/неправильно, 

відповідність, вбудовані відповіді. 

 
Критерії оцінювання: 

• відповідність змісту; 

• повнота і ґрунтовність викладу; 

• доказовість і логічність викладу; 

• термінологічна коректність. 

Перелік допоміжних 

матеріалів 

- У підсумковий бал з дисципліни передбачено 

врахування результатів захисту індивідуальних 

проєктів, виконаних упродовж семестру. 



 

Орієнтовний перелік 

питань 

Педагогічний блок 

1. Охарактеризуйте декілька понять Закону України «Про 

вищу освіту» (2014). 

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. 

Примітка. Подаємо окремі зразки формулювання 

змісту запитань до тестів: 
1. Завдання. Вкажіть вірне твердження. Ефективна 

модель управління вищим освітнім закладом….. 

Виберіть одну відповідь: 

a….є системою взаємозв’язків між елементами зовнішнього 

середовища, які впливають на управління вищим навчальним 

закладом та, в певній мірі, визначають цільові орієнтації 

його діяльності, які досягаються за умови ефективного 

застосування принципів і механізмів управління, що 

визначають взаємовпливи між керуючою та керованою 

системою; 



b…..забезпечує задоволеність усіх зацікавлених сторін 

результатами діяльності та представляє собою струнку 

системі управління людьми; 

c….створюється виключно професіоналами, які мають 

відповідну освіту та кваліфікацію; 

d……будується виключно на інтересах суб’єктів, які 

здобувають освіту у вищому навчальному закладі; 

 

2. Завдання: Перерахуйте основні форми прояву методу 

контролю, самоконтролю та самооцінки діяльності: 

    Виберіть одну або декілька відповідей: 

a. похвала; 

b. подорож; 

c. прохання; 

d. спостереження; 

e. анкетування; 

f. індивідуальна бесіда; 

   g. тести; 

Орієнтовний перелік 

питань 

Психологічний 

блок 

1. Розкрийте психологічне підґрунтя та шляхи подолання 
кризових явищ у сучасній освіті. 
2. Розкрийте сутність предмету та основних категорій 
психології вищої школи. 
3. Визначте завдання та методи психології вищої школи. 
4. Дайте загальну психологічну характеристику студентського 
віку. 
5. Поясніть сутність та опишіть етапи професійного 
становлення особистості студента як майбутнього фахівця з 
вищою освітою. 
6. Поясніть сутність професіоналізації особистості як 
новоутворення студентського віку. 
7. Назвіть чинники та опишіть механізми становлення Я-
концепції майбутнього фахівця. 
8. Дайте характеристику фахової компетентності як показника 
психологічної готовності студента до професійної діяльності. 
9. Опишіть типологічні особливості сучасних студентів. 
10. Охарактеризуйте адаптацію студента до навчання у вищій 
школі, її види та умови ефективності. 
11. Розкрийте сутність навчально-професійної діяльності як 
провідної діяльності студента, опишіть її ознаки. 
12. Розкрийте психологічні передумови та показники 
успішності навчально-професійної діяльності студентів. 
13. Визначте типові детермінанти та назвіть шляхи усунення 
неуспішності навчання студентів. 
14. Проаналізуйте мотивацію та мотиви навчально-
професійної діяльності студентів. 
15. Дайте характеристику організації самостійної навчально-
професійної діяльності студентів. 
16. Дайте характеристику студентської академічної групи, 
визначте її структуру. 
17. Охарактеризуйте стадії розвитку студентської групи та 
дайте характеристику міжособистісних стосунків у 
студентській групі. 



18. Поясніть проблему керівництва та лідерства у студентській 
академічній групі. 
19. Опишіть психологічні механізми, критерії та етапи 
розвитку моральної свідомості особистості. 
20. Охарактеризуйте роль самовиховання у професійному 
зростанні студента. 
21. Розкрийте зміст професіоналізму діяльності та особистості 
викладача вищої школи. 
22. Розкрийте сутність поняття про індивідуальний стиль 
педагогічної діяльності викладача, схарактеризуйте його 
показники та механізми формування. 
23. Опишіть типологію сучасних викладачів. 
24. Дайте характеристику педагогічної творчості як феномену 
професіоналізму викладача. 
25. Опишіть типові стилі педагогічного спілкування викладача 
зі студентами. 
26. Дайте психологічну характеристику педагогічної взаємодії 
викладача і студента. 
27. Опишіть труднощі та бар’єри у професійно-педагогічному 
спілкуванні викладачів і студентів. 
28. Проаналізуйте феномен конфлікту між викладачем і 
студентом. 
29. Опишіть ознаки та стадії розвитку педагогічного конфлікту 
у закладі вищої освіти. 
30. Визначте стратегії вирішення педагогічного конфлікту 
викладача і студента. 

Примітка. Подаємо окремі зразки формулювання 

змісту запитань до тестів: 
Завдання 1. Психологія вищої школи – це: 

Виберіть одну відповідь: 

визнання права викладача приймати відповідальне рішення, 

яке заслуговує повної довіри. 

a. наука, що вивчає закономірності функціонування психіки 

студента як суб’єкта навчально-професійної діяльності 

та специфіку науково-педагогічної діяльності викладача, 

а також соціально-психологічні особливості професійно-

педагогічного спілкування та взаємин викладачів і 

студентів. 

b. складна динамічна система уявлень студента про себе як 

особистість і суб’єкта навчально-професійної 

діяльності. 

c. процес і результат засвоєння та активного відтворення 

індивідом соціального досвіду в діяльності та спілкуванні 

з іншими людьми. 

Завдання 2.  

Психологія вищої школи – це: 

Виберіть одну відповідь: 

a. визнання права викладача приймати відповідальне 

рішення, яке заслуговує повної довіри. 

b. наука, що вивчає закономірності функціонування 

психіки студента як суб’єкта навчально-професійної 

діяльності та специфіку науково-педагогічної 

діяльності викладача, а також соціально-

психологічні особливості професійно-педагогічного 



спілкування та взаємин викладачів і студентів. 

c. складна динамічна система уявлень студента про 

себе як особистість і суб’єкта навчально-професійної 

діяльності. 

d. процес і результат засвоєння та активного 

відтворення індивідом соціального досвіду в 

діяльності та спілкуванні з іншими людьми. 

 

 

                                       РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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