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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра теорії та  історії педагогіки, кафедра психології особистості та 

соціальних практик 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» 

Курс: 5-й 

Спеціальність: 053 «Психологія» 

Освітня програма: 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія 

Форма проведення:  комбінована (письмова, комп’ютерне тестування) 

Тривалість проведення: 1 година 20 хвилин 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З 

ПЕДАГОГІКИ 

 

Комп'ютерне тестування з педагогіки передбачає виконання тестових 

завдань на платформі Moodle. За підсумками тестування студент може 

набрати 40 балів максимально. Оцінка автоматично генерується системою 

Moodle та виводиться на екран відразу по завершенню тестування. 

 

ЗРАЗОК ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ 

Тип: множинний вибір-множинна відповідь 

Завдання. Виділіть провідні терміни, на яких базується Закон України «Про 

вищу освіту» (2014 р.). 

Варіанти відповідей: 

а) освітня програма;  

б) академічна свобода; 

в) виховання;  

г) автономія закладу вищої освіти; 

д) академічна мобільність; 

е) особистість; 

є) соціалізація; 

ж) якість вищої освіти; 

з) особа з особливими освітніми потребами. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

1. Охарактеризуйте декілька понять Закону України « Про вищу освіту». 

2. Розкрийте системні взаємозв’язки компонентів освітнього процесу у 

вищій школі. 
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3. Охарактеризуйте закономірності освітнього процесу у закладах вищої 

освіти. 

4. Окресліть проблемне поле  щодо визначення провідних категорій 

педагогіки вищої школи. 

5. Доведіть значущість дотримання логічної послідовності при визначенні 

мети, завдань та змісту вищої освіти в Україні на засадах 

компетентнісного підходу.  

6. Проаналізуйте стан і тенденції розвитку вищої освіти України початку 

третього тисячоліття.  

7. Доведіть доцільність реформування та модернізації вищої освіти в Україні 

за пріоритетними напрямами в контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору. 

8. Розкрийте основні принципи управління сучасним закладом вищої освіти.  

9. Запропонуйте узагальнений огляд досвіду організації освітнього процесу 

у вищій школі та потенційні можливості його вдосконалення. 

10. Визначте основні функції та види діяльності викладача закладу вищої 

освіти. 

11. Доведіть значущість дотримання логічної послідовності при розробці 

навчальних планів, навчальних програм та навчальної літератури в 

системі вищої освіти. 

12. Узагальніть науково-педагогічні положення щодо визначення сутності 

процесу навчання у ЗВО та розкрийте системні взаємозв’язки в його 

структурі. 

13. Проаналізуйте систему принципів навчання у закладі вищої освіти. 

14. Узагальніть дидактичні вимоги до вибору методів навчання у закладі 

вищої освіти. 

15. Узагальніть науково-педагогічний досвід підготовки до лекції та 

методики її проведення у закладі вищої освіти.  

16. Окресліть проблемне поле визначення психолого-педагогічних вимог до 

проведення лекції у закладах вищої освіти. 

17. Узагальніть науково-педагогічний досвід щодо організації та методики 

проведення семінарських занять як форми організації навчального 

процесу у вищій школі. 

18. Узагальніть дидактичні вимоги до організації та проведення практичних 

занять у вищих навчальних закладах. 

19. Узагальніть науково-педагогічні положення щодо визначення сутності 

процесу консультування.  

20. Проаналізуйте дидактичні основи організації та проведення 

індивідуальних занять у вищій школі з проекцією на оптимізацію 

процесів формування компетентностей викладача вищої школи.  

21. Схарактеризуйте доцільність педагогічної практики студентів на засадах 

цілісного підходу до організації освітнього процесу.  

22. Обґрунтуйте потреби запровадження дистанційного навчання в системі 
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вищої освіти: соціально-економічна доцільність, сутність, умови 

ефективності.  

23. Розкрийте діалектичні зв’язки форм, видів і методів організації науково-

дослідницької роботи студентів у контексті організації освітнього процесу 

як дослідження. 

24. Схарактеризуйте доцільність вдосконалення системи діагностики знань і 

вмінь студентів у закладі вищої освіти та рівня сформованості 

відповідних компетентностей.  

25. Доведіть значення оцінювання навчальних досягнень студентів, 

розкрийте функціональну роль оцінювання в освітньому процесі закладу 

вищої освіти. 

26. Проаналізуйте можливості контролю та самоконтролю за навчально-

пізнавальною діяльністю студентів в умовах використання інформаційних 

засобів навчання та контролю. 

27. Доведіть доцільність урахування психологічних особливостей 

студентського віку та наявності знань про типологію студентів у процесі 

оптимізації освітнього процесу у вищій школі. 

28. Доведіть доцільність розвитку педагогічного менеджменту як сучасної 

теорії управління освітою. 

29. Узагальніть науково-педагогічний досвід щодо загальної характеристики 

принципів і функцій педагогічного менеджменту. 

30. Доведіть домінантно-визначальну роль професійно-педагогічного 

спілкування викладача вищої школи у забезпеченні суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії в системі «викладач-студент». 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ З ПСИХОЛОГІЇ 

 

38-40 балів - виставляється при наявності повної, змістовної відповіді на всі 

три завдання, подані у білеті. Студент демонструє чітке та ґрунтовне знання 

матеріалу, його розуміння, логічно викладає відповіді на запитання, не 

допускає жодної помилки у використанні наукової термінології. 

Психологічна задача розв’язана правильно. 

 

25-37 балів – виставляється при достатньому рівні обізнаності студентів при 

відповіді на всі завдання. В цілому студент демонструє ґрунтовні знання 

основного матеріалу питань, аледопускає2-3 незначні помилки при його 

відтворенні. Психологічна задача розв'язана загалом правильно. 

 

11-24 балів – виставляється при неповній відповіді на зазначені завдання. 

Студент демонструє фрагментарність і формальність у відповідях, 

недостатній рівень логіки та послідовності викладу. Студент допускає 4-5 

помилок при обґрунтуванні теоретичних питань білету та розв’язуванні 

психологічної задачі. 

 



5 

 

1-10 балів – виставляється у разі уривчастості відповідей на запитання в 

екзаменаційного білету. Студент допускає значні помилки при викладі 

теоретичного матеріалу. Розв’язування психологічної задачі є неправильним. 

 

 

Підсумкова кількість 

балів (max – 40) 

Оцінка за 4-бальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
1 – 20 

 

 

21 – 23 

«незадовільно» 

(з обов’язковим повторним 

курсом)  

«незадовільно» 

(з можливістю повторного 

складання) 

F 

 

 

FX 

24 – 27 «задовільно» ED 

28 – 35 «добре» CB 

36 – 40 «відмінно» A 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

1. Розкрити предмет психології вищої школи як науки та її завдання.  

2. Охарактеризувати функції та принципи здійснення викладачем 

психологічного дослідження.  

3. Проаналізувати ознаки досягнення інтелектуальної й особистісної 

зрілості в студентському віці.  

4. Охарактеризувати специфіку становлення Я-концепції майбутнього 

фахівця.  

5. Проаналізувати причини та ознаки типових криз особистості 

студентського періоду. 

6. Охарактеризувати етапи соціалізації особистості студентського періоду. 

7. Розкрити зміст форм адаптації першокурсників до умов навчання у ЗВО. 

8. Охарактеризувати типові шляхи та напрями професіоналізації студентів.  

9. Розкрити функції та зміст процесу формування професійної 

спрямованості студентів.  

10. Охарактеризувати функції та зміст формування фахової компетентності  

студентів.  

11. Розкрити специфіку навчально-професійної діяльності студента. 

12. Проаналізувати типові чинники обмежень інтелектуальних функцій 

студентів. 

13. Охарактеризувати психолого-педагогічні умови формування професійної 

мотивації навчання студентів.  

14. Розкрити функції та зміст розвитку пізнавальної самостійності студентів.  

15. Охарактеризувати чинники та показники успішності навчально-

професійної діяльності студентів. 

16. Проаналізувати типові причини та шляхи усунення неуспішності 

навчально-професійної діяльності студента. 

17. Охарактеризувати поняття студентської групи, її психологічні 
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особливості. 

18. Розкрити структуру та стадії становлення студентської академічної 

групи.  

19. Проаналізувати чинники та види  конфліктів у студентській академічній 

групі.  

20. Розкрити зміст поняття професіоналізму діяльності та особистості 

викладача. 

21. Охарактеризувати зміст та функції психологічної компетентності 

викладача вищої школи. 

22. Розкрити зміст і механізми формування індивідуального стилю 

професійної діяльності викладача вищої школи.  

23. Проаналізувати зміст та чинники формування іміджу та педагогічних 

цінностей сучасного викладача вищої школи.  

24. Охарактеризувати чинники авторитету сучасного викладача.  

25. Розкрити функції та завдання професійно-педагогічного спілкування 

викладача зі студентами. 

26. Порівняти стилі педагогічного спілкування викладача зі студентами. 

27. Надати характеристику діалогічного спілкування викладача зі 

студентами.  

28. Функції, типи та стратегії вирішення конфлікту між викладачем і 

студентом.  

29. Охарактеризувати ознаки та стадії розвитку педагогічного конфлікту у 

ЗВО.  

30. Розкрити зміст профілактики та корекції конфліктів педагогічної 

взаємодії у ЗВО.  

 

Перелік допоміжних матеріалів: набір психологічних задач з 

психології вищої школи.  

 

Приклади психологічних задач 

 

Психологічна задача 

Здібний студент першого курсу часто запізнюється на заняття, іноді 

взагалі їх пропускає, пояснюючи таку поведінку власними 

психофізіологічним особливостями («Я – сова, мені потрібно навчатись у 

другу зміну». Визначити вплив поведінки студента на успішність  його 

навчальної діяльності та  адекватне реагування викладача.  

 

Психологічна задача 

У студентській академічній групі стався прикрий випадок, коли студент-

першокурсник з особливими потребами через місяць навчання забрав 

документи з університету через цькування одногрупників. Які негативні 

прояви студентської академічної групи характеризує ця ситуація? 
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