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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Розбудова демократичної Української держави передбачає посилення 
ролі педагогічної і психологічної наук у формуванні громадянина нового 
суспільства, утвердження вищої освіти як реальної соціальної цінності. На 
сучасному етапі в Україні відбувається реформування вищої освіти, що 
пов’язано з її входженням до єдиного освітнього європейського простору, 
дотриманням вимог Болонського процесу. 

Головним критерієм якості вищої освіти має бути здатність молодого 
покоління повноцінно жити і активно діяти у новому світі, постійно 
самовдосконалюватися, адекватно реагувати на зміни, особливо в періоди 
технологічних та цивілізаційних проривів. Окрім того прогресивні зміни у 
суспільних відносинах зумовлюють необхідність забезпечення високого рівня 
вищої освіти як запоруки конкурентоспроможності, професійної і соціальної 
мобільності, самовдосконалення громадян. Така постановка питання вимагає 
постійних активних зусиль у ґрунтовному науковому аналізі стану освіти 
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. 

Педагогіка вищої школи як наука формувалася і розвивалася в ході 
еволюційних процесів розвитку системи вищої освіти під впливом світового 
науково-технічного прогресу, передових філософських та просвітницьких ідей. 
На сучасному етапі в межах єдиної педагогіки вищої школи розвивається два 
напрями: університетський (академічний) і післядипломний. Перший 
передбачає організацію педагогічного процесу зі студентами та надання їм 
базової і повної вищої освіти. Другий – по-перше, роботу зі слухачами, які вже 
мають вищу освіту з метою надання їм другої вищої освіти або 
перепідготовки; по-друге, підготовку через аспірантуру і докторантуру 
фахівців вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук); по-третє, курсове 
підвищення кваліфікації. 

Навчальна дисципліна «Педагогіка вищої школи» є складовою циклу 
професійно-практичної підготовки слухачів освітнього рівня аспірант 
спеціальності «Публічне управління та адміністрування». 

Метою викладання навчальної дисципліни є опанування студентами 
теоретичними знаннями з питань дослідження закономірностей розвитку, 
виховання і навчання студентів і розробка на цій основі шляхів удосконалення 
процесу підготовки кваліфікованого спеціаліста. 

Завдання педагогіки вищої школи: 
- аналіз соціально-історичних характеристик системи вищої освіти; 
- аналіз змісту, форм і методів навчання, розвитку і виховання студентів 

у вищому навчальному закладі; 
- аналіз методів контролю і оцінки успішності студентів на основі 

системного підходу; 
- розробка нових технологій навчання і виховання у вищому 

навчальному закладі; 
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- розкриття педагогічних закономірностей формування студентів як 
майбутніх фахівців. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення діалектичних 
взаємозв’язків об’єктивних і суб’єктивних, соціальних і природних факторів 
виховання і розвитку студентства, його потенційних і реальних можливостей; 
співвідношення цілей і засобів виховання і навчання; розробка теорії та 
методики виховання і навчання, які педагог-викладач має враховувати в своїй 
практичній діяльності, а також критеріїв її ефективності на основі 
закономірностей цих процесів. 

Міждисциплінарні зв’язки: Педагогіка вищої школи є теоретичною і 
прикладною наукою. Як теоретична наука вона відображає причинно-
наслідкові відношення і зв’язки у вихованні, навчанні і науковій підготовці 
майбутніх спеціалістів. Така теорія являє собою систему ідей, що слугують 
обґрунтуванням і керівництвом до дії. А також показує раціональні шляхи, 
спрямовує роботу вищої школи у бік бажаної мети, виявляє таку систему дій, 
яка найкращим чином задовольняла і відповідала б поставленим цілям. 

Водночас, дана дисципліна базується на знаннях з професійно-
орієнтованих дисциплін «Соціологія», «Основи економічної теорії», 
«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Менеджмент», «Стратегічний 
менеджмент», «Організаційна поведінка», «Правознавство», «Державне та 
регіональне управління», «Адміністративний менеджмент», «Управління 
персоналом». Педагогіка вищої школи, як і загальна педагогіка, тісно пов’язана 
з іншими науками, об’єктом вивчення яких є людина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
ДИСЦИПЛІНИ 

«ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» 
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№ з/п Теми лекцій 

 
Тема 1 Предмет, завдання, основні категорії педагогіки вищої школи. 

 
Тема 2 Викладач вищого навчального закладу як організатор 

навчально-виховного процесу. 
 

Тема 3 Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу. 
 

Тема 4 Психологічні особливості педагогічного спілкування 
викладача зі студентами в умовах ВНЗ. 
 

Тема 5 Студент як об’єкт-суб’єкт педагогічної діяльності. 
 

Тема 6 Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі. 
 

Тема 7 Дидактика вищої школи. Сучасні технології в освіті. 
 

Тема 8 Контроль та оцінка знань, умінь та навичок студентів. 

Тема 9 

 
Організація науково-дослідницької роботи студентів 
магістратури та аспірантів. 
 

Разом  годин: 90 
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Тема 1. Предмет, завдання, основні категорії педагогіки вищої 

школи. 
Закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і 

професійну підготовку як спеціалістів відповідно до вимог держави. Предмет 
науки завжди конкретизується в її меті і завданнях. Метою цієї науки є 
дослідження закономірностей розвитку, виховання і навчання студентів і 
розробка на цій основі шляхів удосконалення процесу підготовки 
кваліфікованого спеціаліста. 

 
Література: [ 6; 8; 9] 

 
Тема 2. Викладач вищого навчального закладу як організатор 

навчально-виховного процесу. 
Професія викладача вищого навчального закладу - одна із найбільш 

творчих і складних професій, в яких поєднано науку і мистецтво. Ця професія 
споріднена з працею письменника (творчість у підготовці матеріалу), 
режисера і постановника (створення замислу і його реалізація), актора (в 
педагогічній діяльності інструментом є особистість викладача), педагога, 
психолога та науковця. 

Діяльність викладача вищої школи має високу соціальну значущість і 
займає одне з центральних місць у державотворенні, формуванні національної 
свідомості і духовної культури українського суспільства. 

 
Література: [9; 8; 1; 13; 14; 12; 15; 16] 

 
Тема 3. Педагогічна культура викладача вищого навчального 

закладу. 
У державній національній програмі – Освіта в галузі вищої освіти 

передбачається – як стратегічне завдання – підготовка фахівців високого 
культурного і професійного рівня. Нова концепція освіти і виховання у вищій 
школі вимагає удосконалення педагогічної діяльності викладачів вищого 
навчального закладу і досягнення ними професіоналізму. Професіоналізм 
знань є основою, підґрунтям формування професіоналізму загалом. 

 
Література: [7; 8] 

 
 
 

Тема 4. Психологічні особливості педагогічного спілкування 
викладача зі студентами в умовах ВНЗ. 

Професійне спілкування викладача з учасниками навчально-виховного 
процесу, яке спрямоване на створення оптимальних умов для здійснення мети, 
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завдань виховання і навчання. Культура педагогічного спілкування включає 
загальну культуру людини, психолого- педагогічні знання, вміння та навички, 
відповідний емоційний настрій та спрямованість педагога на ефективну 
діяльність. 

 
Література: [8; 12] 

 
Тема 5. Студент як об’єкт-суб’єкт педагогічної діяльності. 
Сучасна науково-технічна революція зробила потребу в освіті дійсно 

масовою. Рівень освіти є не тільки наслідком, але й необхідною умовою 
науково-технічного прогресу. 

Студентство – найкультурніша частина молоді в усіх країнах, яка є 
важливим джерелом відтворення інтелігенції. У наш час в науковій літературі 
ще немає повного визначення поняття «студентство», як і немає 
одностайності щодо тлумачення характеру і специфіки праці студентства. 

 
Література: [2; 8] 

 
Тема 6. Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі. 
Термін – виховання є похідним від слова – ховати, – вирощувати. В 

українській народній педагогіці воно вживалося у значенні – оберігати, ховати 
від зла, шкідливого впливу. Поняття «виховувати» і «навчати» у сучасних 
умовах – це два самостійних поняття, хоча і взаємопов'язаних між собою. 

 
Література: [9; 4; 8] 

 
Тема 7. Дидактика вищої школи. Сучасні технології в освіті. 
Нові завдання, поставлені державою і суспільством перед вищою 

школою (Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті), 
вимагають удосконалення всіх ланок навчальної роботи та наукової 
діяльності, а це неможливо без розробки і знання теорії освіти як єдиної 
системи наукового пояснення шляхів підготовки майбутніх спеціалістів. 

 
Література: [5; 17] 

 
Тема 8. Контроль та оцінка знань, умінь та навичок студентів. 
Вирішення проблеми підвищення якості підготовки спеціалістів з вищою 

освітою на сучасному етапі передбачає значне поліпшення контролю 
навчальної роботи студентів як важливого засобу управління процесом 
навчання. 

 
Література: [5; 18] 
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Тема 9. Організація науково-дослідницької роботи студентів 
магістратури та аспірантів. 

Науково-дослідна робота студентів магістратури є одним із завдань 
навчального процесу і сприяє підготовці висококваліфікованих спеціалістів. 
Однією з провідних вимог до студентів магістратури є всебічний розвиток їх 
творчих здібностей та дослідницьких умінь. 

 
Література: [4; 10] 

 
 

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З 
ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» 

 
1. Які проблеми вивчає педагогіка як наука? 
2. Розкрийте відмінності елітарної педагогіки від наукової. 
3. Розкрийте структуру системи педагогічних наук. 
4. Що слугує джерелом педагогіки вищої школи? 
5. Яке місце посідає педагогіка вищої школи у системі педагогічних 

наук? 
6. Який вплив здійснюють педагогічні галузі на педагогіку вищої школи? 
7. У чому полягають зв’язки педагогіки вищої школи зі спеціальною 

педагогікою? 
8. Які здобутки порівняльної педагогіки можуть використовуватися в 

педагогіці вищої школи? 
9. Обґрунтуйте значення здобутків психології для розвитку педагогіки 

вищої школи. 
10. У чому полягає сутність предмета педагогіки вищої школи? 
11. Проаналізуйте зв’язки педагогіки вищої школи з іншими 

гуманітарними науками. 
12. У чому полягає сутність взаємозв’язків педагогіки вищої школи з 

соціологією, математикою? 
13. Розкрийте сутність основних функцій педагогіки вищої школи. 
14. Як можна пояснити адаптивну функцію педагогіки вищої школи? 
15. Які завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі? 
16. Доповніть перелік завдань педагогіки вищої школи як науки. 
17. У чому полягають тенденції розвитку педагогіки вищої школи? 
18. Розкрийте сутність парадигми розвитку вищої освіти в Україні в ХХІ 

ст. 
19. Охарактеризуйте принципи, на яких ґрунтується сучасна освітня 

діяльність. 
20. Що є стратегічним напрямом освітньої політики України на 

сучасному етапі? 
21. Розкрийте сутність поняття методології. 
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22. Що може слугувати об’єктом науково-педагогічних досліджень? 
23. Які основні рівні методології педагогіки вищої школи? 
24. В чому полягають особливості загально-наукового рівня методології? 
25. Розкрийте сутність та значення філософського рівня методології. 
26. Що включає конкретно-науковий рівень методології дослідження? 
27. Що лежить в основі методології гуманістичної педагогіки? 
28. Поясність сутність етнопедагогічного підходу методології 

педагогічного дослідження. 
29. Чому історія педагогіки включена до сфери педагогічних знань? 
30. Що розкриває технологічний рівень методології дослідження? 
31. Як можна застосувати в педагогічному дослідженні метод 

математичного моделювання? 
32. Охарактеризуйте основні методологічні підходи педагогіки вищої 

школи. 
33. Поясніть важливість методологічних категорій для педагогіки вищої 

школи. 
34. Висвітліть процесуальні педагогічні категорії. 
35. Охарактеризуйте систему методів наукових досліджень педагогіки 

вищої школи. 
36. Назвіть теоретичні методи дослідження, обґрунтуйте їх значення. 
37. Які методи можна використати для здійснення емпіричного 

дослідження? 
38. Розкрийте сутність педагогічного експерименту, основні вимоги до 

його проведення. 
39. Яка роль у науково-педагогічному дослідженні методів кількісного 

оброблення результатів? 
40. Які основні етапи включає науково-педагогічне дослідження?  
41. Розкрийте мету вищої освіти. 
42. У чому полягає сутність педагогічного процесу у ВНЗ? 
43. Чим досягається цілісність педагогічного процесу? 
44. Охарактеризуйте структурні компоненти системи, в якій 

здійснюється педагогічний процес. Розкрийте їх сутність та поясність зв’язки 
між ними. 

45. Які напрями існують в межах педагогіки вищої школи і які їх 
особливості? 

46. Розкрийте сутність післядипломної педагогічної освіти. 
47. Визначте домінуючі функції педагогічного процесу. 
48. Назвіть і охарактеризуйте основні завдання педагогічного процесу. 
49. Які найважливіші закономірності педагогічного процесу? 
50. Сформулюйте суттєві протиріччя сучасного педагогічного процесу 

ВНЗ.  
51. Які фактори вагомо впливають на розвиток педагогічного процесу у 

ВНЗ? 
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52. Якими принципами регулюється педагогічний процес? 
53. Розкрийте сутність підготовчого етапу педагогічного процесу. 
54. Охарактеризуйте елементи етапу здійснення педагогічного процесу. 
55. Від чого залежить ефективність етапу здійснення педагогічного 

процесу? 
56. У чому полягають особливості основного етапу педагогічного 

процесу? 
57. Що таке інтенсифікація педагогічного процесу? 
58. Яке значення етапу аналізу досягнутих результатів? 
59. Хто займає провідну роль в удосконаленні педагогічного процесу 

ВНЗ. 
60. Що означає демократизувати педагогічний процес? 
61. Визначте поняття «дидактики вищої школи» та її основні категорії. 
62. Які завдання виконує дидактика вищої школи? 
63. Яка специфіка загальних закономірностей навчання у дидактиці 

вищої школи? 
64. Охарактеризуйте систему принципів навчання. 
65. Що означає принцип єдності освітніх, розвивальних і виховних 

функцій навчання? 
66. Розкрийте напрями реалізації принципу забезпечення органічної 

єдності теоретичної і практичної підготовки фахівців вищої кваліфікації. 
67. Які моделі освіти склались у світі? 
68. У чому полягають відмінності феноменологічної моделі освіти? 
69. Розкрийте сутність змісту освіти. 
70. Якими документами закріплюється зміст освіти у вищій школі? 
71. Визначте сучасні напрями оновлення змісту освіти вищої школи. 
72. Наведіть відомі класифікації методів навчання. 
73. Який зв’язок між наочними, словесними і практичними методами 

навчання? 
74. Назвіть види організаційних форм навчання у ВНЗ. 
75. У чому полягає зв’язок лекції з іншими формами організації 

навчального процесу у вищій школі? 
76. Охарактеризуйте види лекцій та покажіть їх особливості. 
77. Які дидактичні вимоги є обов’язковими для лекції? 
78. У чому відмінність між семінарським, лабораторним та практичним 

заняттями? 
79. Розкрийте сутність педагогічної інновації. 
80. Які сучасні технології навчання використовуються у вищій школі? 
81. Розкрийте сутність поняття «виховання», сформулюйте мету і 

завдання виховання. 
82. Хто і що є об’єктом і предметом виховання? 
83. У чому полягає значення самовиховання? 
84. Назвіть основні функції виховання. 
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85. Що може слугувати провідним механізмом перевиховання? 
86. Назвіть і охарактеризуйте основні напрями виховання. 
87. У чому сутність морального виховання, які його завдання? 
88. Розкрийте зміст антинаркогенного виховання. 
89. У чому полягають основні завдання національного виховання, 

зокрема, студентів? 
90. Визначте основні шляхи військово-патріотичного виховання 

студентської молоді. 
91. Із яких компонентів складається виховна діяльність куратора 

академічної групи?  
92. Розкрийте зміст та особливості цільового компоненту. 
93. Визначте основні функції діяльності куратора академічної групи. 
 94. Що включає змістовно-діяльнісний компонент виховної роботи 

куратора академічної групи? 
95. Визначте педагогічні умови формування виховного середовища. 
96. Розкрийте сутність діагностично-аналітичного компоненту роботи 

куратора академічної групи. 
97. Яка роль студентського активу та студентського самоврядування у 

вихованні студентської молоді? 
98. Що включає план виховної роботи куратора академічної групи? 
99. Охарактеризуйте форми виховної роботи зі студентами різних курсів 

навчання. 
100. Назвіть методи виховної роботи зі студентською молоддю. 
101. Хто має право займатися викладацькою діяльністю у ВНЗ? 
102. Що включає підготовка освітнього ступеню «магістр»? 
103. Визначте наукові ступені, які передбачено у ВНЗ України. 
104. Назвіть нормативний строк підготовки доктора філософії. 
105. Ким може присуджуватися науковий ступінь доктора наук? 
106. Які вчені звання можуть бути присвоєні науково-педагогічним 

працівникам ВНЗ? 
107. Назвіть основні посади науково-педагогічних працівників ВНЗ. 
108. Визначте порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників ВНЗ. 
109. Яка тривалість робочого часу науково-педагогічних працівників 

ВНЗ? 
110. Яке навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічних 

працівників ВНЗ? 
111. Розкрийте основні види діяльності науково-педагогічних 

працівників ВНЗ. 
112. Охарактеризуйте права науково-педагогічних працівників ВНЗ. 
113. Які обов’язки покладаються на науково-педагогічних працівників 

ВНЗ? 
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114. Розкрийте порядок підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників ВНЗ. 

115. Обґрунтуйте необхідність психолого-педагогічної підготовки для 
науково-педагогічних працівників ВНЗ. 

116. Які особистісні риси викладача найвище цінуються студентами? 
117. Охарактеризуйте етичні правила принципу «не нашкодь». 
118. Що таке «професійні деформації» і які причини їх виникнення? 
119. Висвітліть типологічні деформації викладача за методикою Т. Лірі. 
120. Чим обумовлені специфічні деформації особистості викладача? 

 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

1. Педагогіка – це: 
а) особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини, складовими 

частинами якої є освіта та навчання; 
б) наука про виховання людини; 
в) цілеспрямований та організований процес формування особистості. 
 
2. Основні педагогічні категорії: 
а) загальна педагогіка, історія педагогіки, методики вивчення окремих 

дисциплін; 
б) народна педагогіка, духовна педагогіка, світська педагогіка; 
в) навчання, виховання, освіта, розвиток. 
 
3. Що визначило розвиток педагогіки як науки?: 
а) біологічний закон збереження роду; 
б) турбота батьків про щастя дітей; 
в) об’єктивна необхідність у спеціальній підготовці людини до життя і 

праці. 
 
 
4. Предметом педагогіки є: 
а) підготовка підростаючого покоління до життя; 
б) розробка правил, рекомендацій щодо реалізації виховання; 
в) процес цілеспрямованого розвитку і формування людської особистості 

в умовах її навчання, виховання й освіти. 
 
5. Завдання педагогіки: 
а) передати людині знання, вміння, навички; 
б) вивчення проблем виховання та навчання людей; 
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в) визначення мети та завдань виховання; дослідження методів і форм 
організації навчально-виховного процесу; вироблення нових педагогічних 
технологій виховання. 

 
6. Назвати розділи загальної педагогіки: 
а) дошкільна педагогіка та педагогіка загальноосвітньої школи; 
б) дошкільна педагогіка, педагогіка загальноосвітньої школи та 

педагогіка вищої школи; 
в) загальні основи педагогіки, теорія навчання, теорія виховання, 

школознавство. 
 
7. Навчання – це: 
а) цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються 

знання, формуються вміння та навички; 
б) передача учням знань, умінь і навичок; 
в) передача знань, умінь і навичок від одного покоління до іншого. 
 
8. Виховання – це: 
а) спеціально організований педагогічний процес, у ході якого 

здійснюється цілеспрямований вплив на особистість із метою формування 
певних якостей; 

б) передача знань про норми та правила поведінки людей; 
в) передача підростаючому поколінню культурно-історичного досвіду 

народу. 
 
9. Освіта – це: 
а) процес засвоєння знань, умінь, навичок; 
б) формування моральних якостей особистості; 
в) процес і результат оволодіння системою наукових знань, умінь і 

навичок, формування на їх основі світогляду, моральних якостей особистості, 
розвитку її творчих сил і здібностей. 

 
10. Розвиток – це: 
а) пристосування людини до оточуючого світу; 
б) ряд внутрішньо пов’язаних, послідовних і прогресивних змін, що 

відбуваються з організмом людини від народження і до кінця життя і 
характеризують рух людини від нижчих до вищих рівнів її життєдіяльності; 

в) природні задатки людини, які виявляються у процесі життя і сприяють 
соціалізації людини. 

 
11. Систему педагогічних наук складають: 
а) загальні основи педагогіки, теорія навчання, теорія виховання, 

школознавство; 
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б) педагогіка, психологія, анатомія, фізіологія, філософія; 
в) загальна педагогіка (базова дисципліна), загальнопедагогічні науки 

(вікова педагогіка, соціальна, спеціальна педагогіка), функціональні 
педагогічні науки (педагогіка професійно-технічної освіти, вищої школи, 
галузеві педагогіки та ін.), історія педагогіки, порівняльна педагогіка. 

 
12. Метод педагогічного дослідження – це: 
а) шлях, спосіб пізнання педагогічної діяльності; 
б) усвідомлене уявлення кінцевого результату певної діяльності; 
в) виявлення закономірностей і законів педагогічного дослідження. 
 
13. Що таке метод педагогічного спостереження?: 
а) спосіб дослідження педагогічних процесів формування особистості; 
б) спеціально організоване сприймання педагогічного процесу в 

природних умовах; 
в) здійснення перетворюючих дій, спрямованих на вирішення 

дослідницьких завдань. 
 
14. Назвати методи педагогічних досліджень: 
а) бесіда, диспут, дискусія, педагогічна вимога, виховна ситуація; 
б) педагогічне спостереження, бесіда, інтерв’ю, експеримент, вивчення 

продуктів діяльності, тестування; 
в) метод моделювання, метод реєстрування, метод ранжування. 
 
15. Об’єктом педагогічного дослідження є: 
а) педагогічні явища, факти, з яких складається педагогічний процес; 
б) пошук шляхів удосконалення педагогічного процесу; 
в) якість знань, умінь і навичок. 
 
16. Індивід – це: 
а) окремий представник людського роду безвідносно до його якостей; 
б) кожна жива істота; 
в) людина, яка досягла певного рівня фізичного розвитку. 
 
17. Індивідуальність – це: 
а) рівень інтелектуальної культури; 
б) особливості мислення певної людини; 
в) сукупність зовнішніх і внутрішніх особливостей людини, що 

формують її своєрідність, відмінність від інших людей. 
 
18. Особистістю людина стає тільки тоді, коли: 
а) досягає вісімнадцятирічного віку; 
б) самостійно та свідомо керує своєю поведінкою; 
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в) оволодіває певною професією. 
 
19. Від народження дитина отримує: 
а) потреби, інтереси, навички; 
б) задатки для розвитку певних здібностей; 
в) нічого не отримує. 
 
20. Задатки – це: 
а) готові психічні властивості, які незалежно від зовнішніх факторів 

проявляються на певному етапі життя; 
б) знання, уміння, навички; 
в) отримані від народження природні потенції розвитку певних 

здібностей. 
 
21. Індивідуальні властивості особистості формуються під 

впливом: 
а) тільки спадковості; 
б) оточуючого середовища та виховання; 
в) природних задатків, суспільних обставин і діяльності самої дитини. 
 
22. Рушійними силами процесу розвитку особистості є: 
а) природні задатки дитини; 
б) вимоги дорослих; 
в) протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх 

досягнення. 
 
23. Назвіть вікову періодизацію чеського педагога Я.А. Коменського: 
а) дитинство, отроцтво, змужнілість; 
б) немовлячий вік, пере дошкільний, дошкільний, молодший шкільний 

вік, підлітковий, юнацький; 
в) дитинство, отроцтво, юність, змужнілість. 
 
 
24. Перед дошкільний вік охоплює: 
а) 3-5 років; 
б) 3-6 років; 
в) 1-3 роки. 
 
25. Дайте визначення поняття “темперамент”: 
а) психологічні риси, що відрізняють одну людину від іншої; 
б) індивідуальна типологічна характеристика людини, яка виражається в 

силі, напруженості, швидкості та врівноваженості перебігу її психічних 
процесів; 
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в) природні особливості окремої людини. 
 
26. Мета виховання – це: 
а) ідеальний образ особистості, що виховується; 
б) наперед визначені результати розвитку і формування людської 

особистості; 
в) наперед визначені результати діяльності педагогічного колективу 

школи. 
 
27. На визначення цілей виховання в суспільстві впливають: 
а) бажання людей, можливості навчально-виховних закладів, вимоги 

батьків до дітей; 
б) фізіологічні та психологічні можливості учнів, можливості вчителів і 

вихователів, уявлення і намагання прогресивно мислячих людей; 
в) рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, темпи 

науково-технічного і соціального прогресу, економічні можливості 
суспільства, рівень розвитку педагогічної теорії. 

 
28. Яку мету виховання висуває сучасна загальноосвітня школа: 
а) формувати всебічно і гармонійно розвинуту особистість – 

громадянина своєї країни; 
б) сприяти різнобічному розвиткові особистості, розвивати задатки і 

здібності; 
в) виховувати учнів на засадах християнської ідеології. 
 
29. Складові частини виховання – це: 
а) розумове, фізичне, трудове, моральне, естетичне виховання; 
б) демократизація та гуманізація виховання; 
в) розвиток естетичних почуттів, формування гігієнічних навичок. 
 
30. Педагогічний процес – це: 
а) процес, який здійснює вчитель у навчально-виховному закладі; 
б) процес набуття учнями необхідних знань, умінь, навичок; 
в) динамічна взаємодія вихователів і вихованців, спрямована на 

досягнення поставленої виховної мети. 
 
31. Будова педагогічного процесу: 
а) мета – завдання – зміст – діяльність – результат; 
б) вчитель        батьки        суспільство 
 
 
   учень 
в) директор школи – вчитель – учень. 
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32. Педагогічний процес є системою, тому що: 
а) він має всі ознаки системи: компоненти, структуру, цілісність, 

інтегральний результат, зв’язок з іншими системами; 
б) він поєднує в собі процеси навчання, виховання і розвитку; 
в) його складовими є дії вихователя та вихованців. 
33. Цілісність педагогічного процесу полягає: 
а) в тому, що процеси, які утворюють педагогічний процес, мають багато 

спільного між собою; 
б) у підкоренні всіх процесів, що його утворюють, головній і єдиній меті 

– формуванню всебічно і гармонійно розвиненої особистості; 
в) у тому, що педагогічний процес має цільовий, змістовий, діяльнісний, 

результативний компоненти. 
 
34. Які з названих зв’язків є закономірними зв’язками педагогічного 

процесу?: 
а) зв’язок між окремими діями різних педагогів, педагогічного колективу 

і керівництвом навчально-виховним процесом у цілому; 
б) зв’язок між педагогічним процесом, процесом морального виховання 

учнів і між різними педагогічними ситуаціями; 
в) зв’язок педагогічного процесу з суспільними вимогами, зв’язок між 

завданнями, методами і формами виховання. 
 
35. Що відіграє вирішальну роль в організації педагогічного 

процесу?: 
а) наявність у навчальному закладі (класі, групі) плану навчально-

виховної роботи; 
б) діагностика, постановка завдань, побудова прогнозу, реалізації плану, 

корекція й аналіз результатів; 
в) висока кваліфікація педагогів і бажання учнів (студентів) вчитися. 
 
36. Професійна придатність учителя – це: 
а) необхідний комплекс умінь, які набуваються у процесі здобуття вищої 

освіти; 
б) показник рівня засвоєння вчителем спеціальних знань; 
в) необхідний комплекс здібностей, фізичних, нервово-психічних і 

моральних якостей, що потрібні для набуття певних робочих функцій і 
успішної діяльності у сфері освіти. 

 
37. Донецький учитель В.Ф. Шаталов успішно навчає всіх учнів 

незалежно від здібностей. Що відіграє вирішальну роль у досягненні його 
учнями високих результатів?: 

а) хороша спадковість, сприятливе середовище; 
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б) виховання в сім’ї, особистість учителя, інтерес до навчального 
предмета; 

в) правильно організована пізнавальна діяльність. 
 
38. Від чого, головним чином, залежить розвиток здібностей 

школяра?: 
а) від природних задатків; 
б) від кількості прочитаних книг; 
в) від спілкування з ровесниками. 
 
39. Навчання ефективно впливає на процес розвитку за умови: 
а) орієнтування його на вже розвинені здібності; 
б) знаходження поза межами можливостей дитини; 
в) знаходження в зоні найближчого розвитку здібностей дитини. 
 
40. Початкова школа – це навчальний заклад: 
а) І-ІІ ступеня; 
б) І ступеня; 
в) ІІІ ступеня. 
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