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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка 

 

Кафедра теорії та історії 

педагогіки 

Михалюк Алла Михайлівна, к.пед.н., доцент 

кафедри  

Програма Екзамену з 

дисципліни  

Педагогіка і психологія: Педагогіка 

Курс  1 

Спеціальність 

(спеціалізація) 

023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінова

на 

Письмова (комп’ютерне тестування) 

Тривалість проведення  2 академічні години 

Максимальна кількість 

балів  

40 балів 

Критерії оцінювання Комп’ютерне тестування з дисципліни «Педагогіка і 

психологія: Педагогіка» передбачає виконання 

тестових завдань у системі Moodle. За підсумками 

тестування студент може набрати 40 балів 

максимально. Оцінка автоматично генерується 

системою Moodle та виводиться на екран відразу по 

завершенню тестування. 

 

Перелік допоміжних 

матеріалів  

 

Орієнтовний перелік 

питань 

Орієнтовний перелік питань до семестрового 

екзамену 

1. Характеристика провідних термінів, на яких 

базується Закон України «Про освіту» (2017). 

2. Сутність педагогіки як науки.ЇЇ поняттєво-

категоріальний апарат. 

3. Об’єкт, предмет, функції педагогіки. 

4. Джерела розвитку педагогіки. Структура 

педагогічних наук. 

5. Роль і функції учителя у суспільному розвитку. 

Основні вимоги до особистості педагога. 

6. Методи науково-педагогічних досліджень.  

7. Поняття «зміст освіти», його сутність. 

8. Сутність, завдання, основні категорії дидактики. 

Зв'язок дидактики з іншими науками. 

9. Логіка і структура процесу навчання. 

10. Основніфункції та мотиви навчання. 

11. Сутністьпоняття «методи навчання» й основні 



підходи до їх класифікації. 

12. Закономірності тапринципинавчання. 

13. Схарактеризувати словесні, наочні, практичні, 

проблемно-пошукові методи навчання.  

14. Сутністьпоняття «диференційованенавчання»: 

його ознаки, функції, види, структура. 

15. Методи контролю, самоконтролю і 

самооцінки діяльності і поведінкиучнів. 

16. Попередній, поточний, тематичний та 

підсумковий контроль, методи їх здійснення та 

вимоги до нього. 

17. Сутність рейтингової системи оцінювання 

результатів навчальної діяльності. 

Схарактеризувати шляхи подолання 

неуспішності учнів. 

18. Сутність поняття «виховання». Розкрити 

сутність виховання як цілісного процесу 

(схематично). 

19. Закономірності та принципи виховання. 

20. Основні форми і методи виховання. 

21. Роль виховання і самовиховання в процесі 

професійної діяльності. 

22. Основні напрями виховання особистості учня. 

23. Особливості виховання особистості дитини в 

сім`ї. 

24. Сутність процесу самовиховання особистості. 

25. Особливості процесу перевиховання 

особистості.  

26. Сутність понять «управління» і «педагогічний 

менеджмент». 

27. Основні функції управління. 

28. Основні принципи управління. 

29. Особистісно-професійні якості керівника-

лідера. 

30. Спільне та відмінне  у поняттях 

«керівництво» та «лідерство». 

 

Приклади тестових питань: 

Тип: множинний вибір-множинна відповідь 

Завдання.Виділіть провідні терміни, на яких 

базується Закон України «Про освіту» (2017). 

Варіанти відповідей: 

а) освітній процес;  

б) академічна свобода; 

в) інклюзивне навчання;  



г)освітня послуга; 

д) академічнамобільність; 

е) особистість; 

є) суб’єкт освітньої діяльності; 

ж) приватна освіта; 

з) освітняпрограма; 

и) особа з особливими освітніми потребами. 

 

Тип: встановлення відповідності 

Завдання: Встановіть відповідність між термінами 

та їх тлумаченням 

Варіанти відповідей: 

Цілісна система 

наукових, 

філософських, 

політичних, моральних, 

правових, естетичних 

понять, поглядів, 

переконань і почуттів, 

які визначають 

ставлення людини до 

навколишньої дійсності 

й до самої себе (1) 

Інтелект (А) 

Процес 

опосередкованого й 

узагальненого пізнання 

предметів і явищ 

об’єктивної дійсності і 

їх істотних 

властивостях, зв’язках і 

відносинах (2) 

Науковий світогляд (Б) 

Суб’єктивна здатність 

живих істот 

здійснювати доцільно 

орієнтовану діяльність, 

що дає змогу 

особистості 

забезпечувати активну 

діяльність у 

природному і 

соціальному 

середовищі (3) 

Мислення (В) 

 

Тип: вибір правильної відповіді 

Завдання: Чи вірним є твердження, щомета 



внутрішкільного контролю – домогтися 

оптимальної відповідності діяльності школи 

державним стандартам? 

Варіанти відповідей: 

a) Правильно 

b) Неправильно  

 

Тип: множинний вибір-одинична відповідь 

Завдання: Із поданого переліку виберіть групу, в 

якій зазначені дидактичні вимоги до уроку: 

Варіанти відповідей: 

a) Створення ситуацій для дії рушійної сили 

навчання; цілеспрямована робота з формування 

мотивів навчання; моделювання процесу 

навчання на уроці відповідно до вимог логіки 

навчального процесу; реалізація на уроці 

принципів навчання залежно від змісту 

навчального матеріалу, віку учнів;оптимальний 

підхід до вибору методів і засобів навчання. 

b) Врахування особливостей розвитку учнів 

певного віку, розвиток позитивних емоцій, 

врахування об’єктивних психологічних і 

фізіологічних процесів, які відбуваються в 

організмі учнів. 

c) Оптимальний повітряний режим, правильне 

освітлення, належний тепловий режим, 

чергування різних видів навчальної діяльності, 

відповідність меблів індивідуальним 

особливостям учнів. 

 

Екзаменатор 

_____________ 

(Підпис) 

Завідувач кафедри теорії 

та історії педагогіки 
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(Підпис) 

 

Михалюк А.М. 
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