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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Комп'ютерне тестування з педагогіки вищої школи передбачає виконання 

тестових завдань у системі Moodle. За підсумками тестування студент може 

набрати 20 балів максимально. Оцінка автоматично генерується системою Moodle 

та виводиться на екран відразу по завершенню тестування. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ: 

1. Характеристика провідних термінів, на яких базується Закон України "Про 

вищу освіту" (2014 р.). 

2. Сутність педагогіки вищої школи як науки та навчальної дисципліни. 

3. Об’єкт, предмет, функції педагогіки вищої школи. 

4. Інтеграція педагогіки вищої школи з іншими науками. 

5. Структура педагогіки вищої школи, її провідні галузі. 

6. Характеристика поняттєво-категоріального апарату педагогіки вищої школи 

(методологічні категорії, процесуальні категорії, сутнісні категорії). 

7. Сутність понять компетенція, компетентність, професійна компетентність. 

8. Структура професійної компетентності викладача ЗВО (загальні, спеціальні 

фахові, спеціальні предметні компетентності). 

9.  Рівні та ступені вищої освіти (за Законом України "Про вищу освіту" (2014 

р.)). 

10. Сучасне трактування системи вищої освіти в Україні. 

11. Стандартизація сучасної вищої освіти. Особливості та структура Державного 

стандарту вищої освіти. 

12. Сутність дидактики як науки, її поняттєво-категоріальний апарат. 

13. Процес навчання, його функції та їх реалізація у освітньому процесі ЗВО. 

14.  Сутність методів навчання та їх класифікація за характером пізнавальної 

діяльності студентів. 

15. Сутність організаційних форм навчання у ЗВО. 

16. Класифікація лекцій за дидактичною метою; за способом викладу 

навчального матеріалу. 

17. Мета семінарських та практичних занять у ЗВО. 

18. Основні ланки процесу пізнання. 

19. Сучасне трактування дидактичних закономірностей та принципів навчання у 

ЗВО. 

20. Кредит – як одиниця вимірювання повного навчального навантаження 

студента з конкретної навчальної дисципліни. 

21. Суттєві риси особистісно зорієнтованого виховання. 



22.  Мета виховної роботи у ЗВО. 

23. Основні форми виховання у ЗВО. 

24. Особливості процесу виховання у ЗВО. 

25. Пріоритетні напрямами виховання у ЗВО.  

26. Сутність поняття "партнерська взаємодія". 

27. Сутність понять "самовиховання", "перевиховання". 

28. Куратор академічної групи та його функції. 

29. Характеристика принципів виховання у ЗВО. 

30. Методи та прийоми виховання у ЗВО, критерії їх вибору. 

31. Методи формування свідомості особистості. 

32. Методи стимулювання особистості. 

33. Методи формування діяльності та спілкування. 

34. Характеристика засобів виховання. 

35.  Зміст лідерства в освіті. 

36. Ознаки успішності управлінських стратегій у ЗВО. 

37. Сутність понять "самоменеджмент"; "самомаркетинг"; "самонаналіз"; 

"саморегуляція". 

38. Поняття "менеджмент". Функції педагогічного менеджменту. 

39. Характеристика діяльності сучасного менеджера освіти та її етапів. 

40. Основні характеристики управлінської діяльності, типи управління. 

41. Характеристика груп методів управління. 

42. Моделі та типи управління ЗВО. 

43. Ознаки освітнього закладу як системи. 

44. Ознаки конкурентоспроможності сучасного ЗВО. 

45. Сутність поняття "ефективність педагогічного менеджменту". 
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