
  



 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

(грудень 2020р.) у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича здійснюється відповідно до: 

 Листа МОН України No1/9-224 від 27.04.2020 року щодо окремих 

питань діяльності закладів освіти під час карантину; 

 Положення «Про організацію освітнього процесу у Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича» (від 01.10.2019 р.); 

 Положення «Про контроль і систему оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти у Чернівецькому національному університеті імені 

Юрія Федьковича» (від 27.02.2020 р.).  

 Положення «Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію 

роботи Екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному університеті 

імені Юрія Федьковича» (від 27.05. 2020 р.).  

 згідно із затвердженими графіком освітнього процесу та  розкладом 

атестації (2020-2021 н.р.), який розміщено на web-сторінці кафедри у рубриці 

«Студенту». 

Метою підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта», ОПП «Початкова освіта 

(Психологія в закладах освіти)»; ОПП «Початкова освіта (Виховна робота в 

освітніх закладах)»; ОПП «Початкова освіта (Освітній менеджмент)» є: 

 встановлення відповідності засвоєних здобувачами рівня та обсягу 

знань, умінь та інших компетентностей вимогам Проєкту Державного 

стандарту вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 

013 «Початкова освіта (2016) та освітньо-професійної програми; 

 оцінювання рівня сформованості загально-професійних і спеціально-

професійних компетентностей випускників, передбачених відповідним 

рівнем національної рамки кваліфікацій і ОП програм підготовки 

фахівців за даною спеціальністю. 

Зокрема: 

 знання нормативно-правових документів, що регламентують діяльність 

ЗЗСО; напрями діяльності вчителя, його функціональні обов’язки; права 

і обов’язки суб’єктів освітнього процесу ЗЗСО; обсяг і функції роботи 

вчителя та інших працівників ЗЗСО; принципи адміністрування та 

управління; умови і передумови функціонування ЗЗСО 

 знання сучасних концепцій, завдання, зміст, методи, організаційні 

форми і засоби початкової освіти; особливості та інструментарій 



психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу; методи 

діагностики та корекції психофізичного розвитку дітей молодшого 

шкільного віку; види і зміст контролю за його перебігом 

 знання традиційних та інноваційних технологій організації і проведення 

методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі за 

напрямами, обумовленими посадовими обов’язками вчителя початкової 

школи 

 володіння набутими у процесі навчання та/або професійної діяльності 

знаннями на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального 

мислення та здійснення інноваційної діяльності, зокрема в контексті 

дослідницької роботи; 

 знання специфіки навчання на межі предметних галузей; 

 знання методик підготовки та проведення навчального процесу у 

початковій школі; 

 знання особливостей сучасних інноваційних технологій та методики їх 

втілення в навчальний процес; теоретико-методичних принципів 

педагогічної творчості та її компоненти; 

 уміння розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують 

оновлення та інтеграції знань; 

 уміння застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору і 

використання психолого-педагогічної інформації; 

 уміння поєднувати теорію і практику, а також уміння приймати рішення 

та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціалізації з 

урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та 

виробничих інтересів; 

 уміння використовувати навички, що були сформовані й розвинуті під 

час вивчення дисциплін професійної практичної підготовки;  

 уміння розробляти документацію, навчально-методичне забезпечення 

занять відповідно до вимог початкової школи; 

 уміння використовувати техніки саморегуляції та засоби психологічного 

налаштування;  

 уміння планувати свою професійну діяльність цілеспрямовано у 

логічній послідовності; 

 уміння визначати доцільність і можливості застосування нових методів 

і технологій за обраною спеціальністю. 

  



2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ 

 

Атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 013 «Початкова  освіта», ОПП «Початкова освіта (Психологія в 

закладах освіти)»; ОПП «Початкова освіта (Виховна робота в освітніх 

закладах)»; ОПП «Початкова освіта (Освітній менеджмент) проводиться у 

формі: 

– кваліфікаційного іспиту 1 з дисциплін спеціальності «Початкова освіта»; 

– кваліфікаційного іспиту 2 з дисциплін за спрямуванням «Психологія в 

закладах освіти»(для ОПП «Початкова освіта (Психологія в закладах 

освіти)»;) 

кваліфікаційного іспиту 2 з дисциплін за спрямуванням «Виховна 

робота в освітніх закладах»(для ОПП «Початкова освіта (Виховна 

робота в освітніх закладах)»;) 

кваліфікаційного іспиту 2 з дисциплін за спрямуванням «Освітній 

менеджмент» (для ОПП «Початкова освіта (Освітній менеджмент) 

за відповідно затвердженою програмою атестації, яка регламентує зміст 

і час проведення іспиту на платформі Google Meet та Moodle. 

Для організації дистанційної форми проведення екзамену секретар 

екзаменаційної комісії за день до початку іспиту надсилає на електронну 

пошту студентів, голови комісії, заступника голови, членам комісії 

запрошення із посиланням на відео-зв’язок у Google Meet про день і час 

проведення екзамену із запитом підтвердити прочитання листа. На початок 

проведення екзамену, голова і члени екзаменаційної комісії, секретар 

здійснюють ідентифікацію студентів на платформі Google Meet шляхом 

оголошення його ПІБ та підтвердження присутності. Подається повторний 

короткий інструктаж щодо дотримання вимог екзамену в дистанційній формі, 

здійснення відеозапису тощо.  

Якщо студент на початку екзамену не ідентифікував свою особу, він 

вважається таким, який не з’явився на атестацію. Проте, якщо студент не 

ідентифікував  свою особу  із-за проблеми технічного характеру з Інтернетом 

чи комп’ютером він повинен віднайти можливість і відразу повідомити 

телефоном секретаря екзаменаційної комісії. Відповідальність за вчасне 

попередження секретаря екзаменаційної комісії покладається на студента.  

Упродовж часу, визначеного програмою іспиту, студент залишається на 

відео-зв’язку, спрямовує камеру смартфону на себе та екран комп’ютера, 

розпочинає виконання тестових завдань іспиту.  

Після завершення роботи над тестами студенти повинні натиснути 

кнопку «завершити тест» і надіслати відповіді у систему. Оцінка відповідей 

відображається на екрані після завершення тесту.  Далі студент переходить до 

виконання практичного завдання в режимі онлайн-спілкування з членами 

екзаменаційної комісії з використанням відео-зв’язку.  

Під час виконання тестів та творчих завдань студентам не дозволяється 

користуватися підручниками, інтернет джерелами та іншими допоміжними 

матеріалами. У разі користування студентом сторонніх допоміжних 



матеріалів, підказки під час виконання тестових завдань, він відсторонюється 

від іспиту.  

Після завершення іспиту голова екзаменаційної комісії за колегіальним 

рішенням комісії оголошує результати студентам. 

 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

кваліфікаційного іспиту 1 з дисциплін спеціальності «Початкова освіта»; 

кваліфікаційного іспиту 2 з дисциплін за спрямуванням «Психологія в 

закладах освіти»(для ОПП «Початкова освіта (Психологія в закладах 

освіти)»;) 

кваліфікаційного іспиту 2 з дисциплін за спрямуванням «Виховна 

робота в освітніх закладах»(для ОПП «Початкова освіта (Виховна робота 

в освітніх закладах)»;) 

кваліфікаційного іспиту 2 з дисциплін за спрямуванням «Освітній 

менеджмент» (для ОПП «Початкова освіта (Освітній менеджмент) 

 

А. Програма кваліфікаційного іспиту 1 спеціальності «Початкова 

освіта» містить змістові модулі наступних навчальних дисциплін: 

-  «Професійно-особистісне становлення вчителя початкової школи»; 

-  «Актуальні питання у вивченні математичної освітньої галузі у 

початковій школі»; 

- «Нові підходи до вивчення мовно-літературної освітньої галузі у 

початковій школі»; 

- «Сучасні підходи до вивчення суспільно-природничо-технологічних 

освітніх галузей у початковій школі»; 

- «Інноваційні підходи до вивчення мистецької освітньої галузі у 

початковій школі»  

Б. Програма кваліфікаційного іспиту 2 з дисциплін за спрямуванням 

«Психологія в закладах освіти»(для ОПП «Початкова освіта (Психологія в 

закладах освіти)»); 

кваліфікаційного іспиту 2 з дисциплін за спрямуванням «Виховна 

робота в освітніх закладах»(для ОПП «Початкова освіта (Виховна робота в 

освітніх закладах)»); 

кваліфікаційного іспиту 2 з дисциплін за спрямуванням «Освітній 

менеджмент» (для ОПП «Початкова освіта (Освітній менеджмент) 

містить змістові модулі наступних навчальних дисциплін: 

 

ОПП «Початкова освіта (Освітній менеджмент)» 

- «Організаційні та психолого-педагогічні основи інклюзивної освіти»; 

- «Психологія освітнього менеджменту»; 

- «Інноваційні підходи до управління в освіті» 

- «Управлінська культура освітнього менеджера» 



ОПП (Психологія в закладах освіти)» 

-  «Організаційні та психолого-педагогічні основи інклюзивної освіти»; 

- «Психологія освітнього менеджменту»; 

- «Техніки проведення групових тренінгів»; 

- «Психологія спілкування». 

ОПП «Початкова освіта (Виховна робота в освітніх закладах)» 

-  «Організаційні та психолого-педагогічні основи інклюзивної освіти»; 

- «Технологія організації позакласної та позашкільної роботи»; 

- «Організація творчої діяльності школярів в системі виховної роботи»; 

- «Управління виховною роботою в освітніх закладах». 

 

4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

 

«ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНЕ СТАНОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ» 

 

Психолого-педагогічна наука про сутність, зміст і значення 

професійного становлення особистості в сучасних умовах. Науково-

теоретичні засади підготовки майбутніх вчителів початкової школи в системі 

вищої педагогічної освіти. Педагогічна практика як важливий чинник 

професійного становлення майбутнього вчителя. Професіограма вчителя як 

основа підготовки фахівця. Психологічні умови як основа професійного 

становлення вчителя початкової школи в умовах Нової української школи. 

Основні стадії професійного становлення вчителя початкової школи. 

Етапи учбово-пізнавальної діяльності у формуванні Я-образу професіонала. 

Сутність і зміст криз професійного становлення в психолого-

педагогічній науці. Основні фази та чинники криз професійного становлення 

вчителя. Шляхи та способи подолання криз професійного становлення. 

Значення морально-етичних знань у професійно-особистісному 

становленні вчителя. Моральна культура з точки зору філософів, педагогів, 

психологів різних історичних періодів. Сутність, структура і значення 

«моральної свідомості» на етапі професійно-особистісного становлення 

вчителя початкової школи. 

Психолого-педагогічна сутність поняття «моральний обов’язок 

педагога». Філософські, психолого-педагогічні погляди на моральну 

відповідальність вчителя та правові вимоги до неї. 

Сутність, зміст і значення поняття «моральна відповідальність» вчителя. 

Наукові погляди на моральну відповідальність вчителя та правові вимоги до 

неї. 

Професійна честь як важлива особистісно-професійна якість учителя та 

її сутнісно-компонентний аналіз. Основні детермінанти виховання 

професійної честі у майбутніх учителів початкової школи. Опитувальник для 



орієнтовного визначення проявів честі та гідності у поведінці та діяльності 

майбутніх учителів початкової школи. 

Сутність, особливості та компоненти педагогічної діяльності вчителя. 

Функції вчителя у процесі реалізації професійної діяльності. Готовність до 

педагогічної діяльності та її складові. Адаптація як передумова професійного 

зростання молодих спеціалістів. Адаптація молодого вчителя до педагогічної 

діяльності в початковій школі. Комплексно-цільова програма адаптації 

молодих спеціалістів.  

Види шкільної документації. Нормативні вимоги та зміни до методичних 

рекомендацій щодо заповнення класного журналу в Новій українській школі.  
Вимоги до оформлення сторінок журналу «Зміст уроку». Особливості 

використання абревіатури в оформленні сторінок обліку. Облік навчальних 

досягнень учнів на сторінка класного журналу. Поточне оцінювання учнів в 

класному журналі. Виставлення семестрових балів до класного журналу. 

Алгоритм проведення тематичного оцінювання. Особливості ведення 
журналу в умовах організації дистанційного освітнього процесу.   

Сутність, зміст та значення методичної роботи у професійному 

становленні молодого вчителя початкової школи. Основні етапи моделі 

професійного зростання молодого спеціаліста. Основні підходи до вибору 

науково-методичної проблеми молодого педагога. 

Готовність вчителя початкової школи до професійної діяльності в 

умовах залучення дітей з особливими освітніми потребами до інклюзивного 

навчання в ЗЗСО. Особливості моделювання роботи вчителя в інклюзивному 

класі. Сутність та особливості педагогіки партнерства з батьками учнів в 

ЗЗСО. 
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«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНОЇ  

ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» 
 

Мета та завдання курсу «Технологія вивчення математичної освітньої 

галузі у початковій школі». Сутність реформування та модернізації початкової 

математичної освіти на сучасному етапі. Аналіз оновленого змісту 

математичної освіти у початковій школі. 

Сутність технологічного підходу до навчання математики у початковій 

школі. Технологія навчання як засіб реалізації технологічного підходу. Логіко-

дидактичний аналіз навчального матеріалу – основа проектування 

навчального процесу на уроці математики. 

Вимоги до сучасного уроку математики у початкових класах в умовах 

реалізації компетентнісного та технологічного підходів до початкової 

математичної освіти. Технологія побудови сучасного уроку математики у 

початковій школі. 

Діяльнісний підхід у вивченні математики в умовах реформування 

початкової математичної освіти. Щоденні 3 

Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці 

математики в умовах компетентнісного підходу за допомогою конструктора 

LEGO. 

Психолого-педагогічні особливості організації диференційованого  

навчання в початковій школі. Методика вхідного, поточного та підсумкового 

діагностування навчальних досягнень учнів на уроках математики. Способи 

диференціювання навчальних завдань на уроках математики. Особливості 

використання диференційованих навчальних завдань на різних етапах уроку 

математики. Способи диференціювання домашніх завдань та їх оцінювання. 

Способи оцінювання диференційованих завдань. 

Інтерактивні технології навчання математики молодших школярів. 

Особливості організації інтерактивної навчально-пізнавальної діяльності 

учнів 1-4 класів на уроках математики. Інтерактивний урок математики у 

початковій школі. 

Історія становлення системи розвивального навчання. Основні 

концептуальні положення технології. Теоретичні основи навчання математики 

молодших школярів за технологією розвивального навчання. Урок 

математики в системі розвивального навчання. Методичні підходи до 

вивчення основних тем початкового курсу математики за технологією 

особистісно-розвивального навчання. 

Технологія розвитку критичного мислення на уроках математики у 

початковій школі 



Характеристика технології проблемного навчання. Особливості 

створення проблемних ситуацій на уроках математики у початковій школі. 

Використання методів проблемного навчання у початковому курсі математики 

Основні концептуальні положення технології. Схеми-опори – основний 

методичний інструмент технології випереджувального навчання. 

Коментоване управління як рушійна сила уроку математики. 

Сутність технології УДО. Основні способи укрупнення дидактичних 

одиниць (внутрішньо предметної інтеграції) у початковому курсі математики: 

математична вправа-тріада; метод взаємообернених задач та деформованих 

вправ в системі УДО. 
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«НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ  

ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» 

 

Сучасні підходи до мовно-літературної освіти молодших школярів. 

Класифікація сучасних підходів до мовної освіти. Реалізація концептуальних 

ідей мовної освіти в початковій школі. Характеристика мовно-літературної 

освітньої галузі початкової школи (за Державним стандартом початкової 

освіти). Комунікативна спрямованість навчання української мови в 

загальноосвітній школі. Реалізація компетентнісного підходу на уроках 

української мови та літературного читання в початковій школі.  

Технологічність початкового навчання української мови та 

літературного читання як чинник їх модернізації. Особливості організації 

процесу навчання, побудованого за технологічними принципами. Загальна 

характеристика сучасних навчальних технологій у системі початкового курсу 

української мови і літературного читання. Методика використання творчо-

розвивальних технологій навчання в контексті сучасної шкільної мовної 

освіти. Креативні технології на уроках мовно-літературної освітньої галузі в 

початковій школі. 

Загальні положення і приклади використання креативних технологій на 

уроках української мови в початковій школі. Проектне навчання на заняттях з 

української мови як різновид творчо розвивальних технологій. Технологія 

використання ігрової діяльності в системі вивчення мовно-літературної 

освітньої галузі. Урок української мови у системі проблемного навчання. 

Лінгводидактичні умови ефективності технології формування 

комунікативної компетенції в процесі навчання української мови. Місце 

комунікативних тренінгів у мовленнєвому розвитку молодших школярів. 

Теорія і практика формування умінь та навичок ефективного ділового 

спілкування.  

Метод удосконалення читацьких навичок молодших школярів 

І.Т.Федоренко –М. О.Зайцева. Система вправ для навчання дітей динамічного 

читання І.Г.Пальченка. Методика навчання динамічного читання 

Л.М.Юшкової. 

Види диференційованих завдань і методика їх застосування на уроках 

мови і літературного читання в початковій школі. Форми організації 

диференційованого навчання на уроках української мови в 3-4 класах. 

Технології формування творчої особистості молодших школярів на уроках 

літературного читання. Інтерактивні технології кооперативного навчання на 

уроках української мови та літературного читання. Технологія інтерактивного 

навчання на уроках української мови та літературного читання. Інтерактивні 

форми взаємодії вчителя та учнів в освітньому процесі при вивченні мовно-

літературної галузі. 

Технології ситуативного моделювання як засіб літературного розвитку 

молодших школярів. Інтерактивні технології навчання на уроках української 

мови як засіб формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодшого 



школяра. Формування лексичних умінь і навичок молодших школярів 

засобами інтерактивних технологій. 

Інформаційно-комунікаційні технології як основа сучасного уроку 

літературного читання. Інноваційні технології навчання як засіб розвитку 

читацького інтересу молодшого школяра. Технологія організації навчальної 

проектної діяльності на уроках мовно-літературної галузі як засіб формування 

дослідницьких умінь молодших школярів. Особливості використання 

комп’ютерних технологій на уроках української мови та літературного 

читання. 

Технологія розвитку критичного мислення на уроках української мови 

та літературного читання. Технологія «Читання та письмо для розвитку 

критичного мислення» (ЧПКМ) – один із напрямків його формування. Модель 

побудови уроку за технологією ЧПКМ. Стратегії та методи технології ЧПКМ. 
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«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПРИРОДНИЧО-

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» 

 

Концепція Нової української школи крізь призму суспільно-

природничих освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти. 

Актуальність формування та сутність екологічної, громадянської та соціальної 

компетентностей а також компетентностей у галузі природничих наук. 

Організаційно-педагогічні засади побудови курсу «Я досліджую світ». 

Введення і організація в освітній процес початкової школи інтегрованих 

курсів як засіб створення цілісної картини світу в молодших школярів. 

Методичні особливості організації інтегрованого уроків з природознавства, «Я 

у світі», «Я досліджую світ».  

Особливості розвивального навчання. Порівняльна характеристика 

традиційної та розвивальної систем навчання. Розвивальне навчання в 

контексті природознавства за системою розвивального навчання Ельконіна-



Давидова. Особливості застосування системи розвивального навчання на 

уроках природознавства.  

Особливості формування у молодших школярів дослідницької 

поведінки на уроках природознавства за методикою О.Савенкова. Структура 

дослідницької поведінки. Розвиток уміння бачити проблеми. Спостереження 

та експерименти. Методика проведення дослідів та експериментів на уроках 

природознавства. 

Сутність технології розвитку винахідницьких задач за А. Альтшулером. 

Особливості використання ТРВЗ-технологій на уроках природознавства. 

Методика побудови уроку природознавства з використанням ТРВЗ-

технологій. Використання на уроках природознавства методу моделювання 

маленькими чоловічиками та методу аналогій.  

Організація в початковій школі кооперативного навчання під час 

вивчення суспільствознавчих освітніх галузей. Особливості використання 

інтерактивних технологій на уроках «Я досліджую світ». Навчальний діалог – 

комунікативна лінія інтерактивного навчання на уроках суспільствознавчого 

напряму. Особливості організацій на уроках «Я досліджую світ» групової 

роботи. 

Потенційні можливості і актуальність застосування технології 

проектування на уроках суспільствознавчих освітніх галузей. Особливості 

побудови на уроках «Я досліджую світ» навчального проекту. Методика 

організації творчого проектування в початковій школі на уроках 

суспільствознавчого напряму.  

Можливості застосування проблемного навчання на уроках 

суспільствознавчих освітніх галузей. Особливості застосування проблемних 

методів навчання на уроках «Я досліджую світ».  

Особливості організації диференційованого навчання в початковій 

школі. Система диференційованих завдань та особливості їх застосування на 

уроках «Природознавство» початкової ланки освіти. 

Необхідність використання на уроках «Я досліджую світ і» ІКТС 

технологій. особливості застосування мультимедійних засобів навчання на 

уроках «Я досліджую світ». 

Навчальна гра як органічний механізм пізнання навколишньої дійсності 

молодшими школярами. Особливості використання дидактичних та 

екологічних ігор на уроках «Природознавства» та «Я досліджую світ». 
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«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ  

МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» 

 

 

Освітня галузь „Мистецтво” в системі початкового навчання. Аналіз 

розділу чинної програми та підручників, які реалізують зміст освітньої галузі 

„Мистецтво” в початковій школі: - характеристика освітньої галузі 

„Мистецтво” в початковій школі та специфіка мистецтвознавчого змісту в 

програмах; - зміст та завдання освітньої галузі; - змістової лінії освітньої 

галузі; - аналіз підручників, що реалізують предмет „Мистецтво” 

Нетрадиційні підходи до викладання уроків образотворчого мистецтва. 

Реалізація принципів викладання на уроках образотворчого мистецтва. 

Особливості проведення уроків образотворчого мистецтва за новою 

програмою. Аналіз орієнтовного календарного планування уроків 

образотворчого мистецтва, згідно нової програми. 

Методичні засади викладання образотворчого мистецтва в початковій 

школі (методи, форми організації навчального процесу, та види занять з 

методики викладання образотворчого мистецтва). Педагогічні умови 

опанування образотворчим мистецтвом молодшими школярами в сучасній 

початковій школі та способи активізації образотворчості в 1-4-х класах. 

Особливості оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на 

уроках образотворчого мистецтва. Критерії оцінювання навчальних досягнень 

учнів з образотворчого мистецтва (за новою програмою). Інноваційні підходи 



до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів. Специфіка 

використання технології портфоліо на уроках образотворчого мистецтва. 

Особливості педагогічних технологій та їх реалізація в освітній галузі 

«Мистецтво» в початковій школі. Сутність та зміст предметно-інтегративного 

підходу до мистецької освіти. Специфіка художньо-педагогічних технологій 

на уроках мистецтва в сучасній початковій школі 

Сутність поняття техніка в образотворчої діяльності. Традиційні техніки 

малювання як засіб навчання образотворчого мистецтва в сучасній початковій 

школі. Класифікація традиційних художніх технік образотворчого мистецтва. 

Особливості використання нетрадиційних технік малювання на уроках 

образотворчого мистецтва за новою програмою. Класифікація нетрадиційних 

матеріалів для оганізації та проведення занять з образотворчого мистецтва. 

Особливості вивчення нетрадиційних технік малювання в 1 класі: 

Кляксографія; Техніка набризку; Малювання долонькою, пальчиками та 

кулачком; Монотипія. 

Специфіка вивчення нетрадиційних технік малювання в 2 класі за новою 

програмою: Плямографія; Гратографія; Акватипія; Штампування; Відбитки 

мильних пузирів Ниткографія. 

Методичні підходи до вивчення нетрадиційних технік малювання в 

3 класі: акварель «по мокрому», гризайль, монотипія з графічним 

доопрацюванням, інші графічні, живописні та змішані техніки. Специфіка 

вивчення нетрадиційних технік малювання в 4 класі за новою програмою: 

Петриківський розпис; Естамп; Колаж. 
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«ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ» 

 

Мета, завдання, специфіка і призначення навчальної дисципліни 

«Організаційні та психолого-педагогічні основи інклюзивного навчання». 

Значення навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до інклюзивного навчання учнів. 

Нормативно-правове забезпечення навчальної дисципліни. Теоретико-

методологічні основи організації інклюзивної освіти в ЗЗСО. Зарубіжні та 

вітчизняні наукові підходи до проблеми організації інклюзивної освіти. 

Провідні особистісно-значущі якості педагога до роботи в умовах 

інклюзивного освітнього середовища. 

Стандарт початкової освіти ЗЗСО. Нормативні документи змісту 

інклюзивної початкової освіти. Особливості забезпечення змісту інклюзивної 

освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Організаційні та 

психолого-педагогічні основи забезпечення інклюзивної освіти в ЗЗСО. 

Цілісний педагогічний процес, його організація та структура. Сутність, 

мета і завдання інклюзивного навчання. Підготовка вчителя до організації 

інклюзивного навчального процесу: педагогічна діагностика як етап 

підготовки до навчального процесу; попередня підготовка до навчального 

процесу (тематичне і календарне планування); безпосередня підготовка до 

процесу навчання (поурочне планування). 

Нормативно-правове забезпечення ролі батьків у вихованні дитини. 

Вивчення закономірностей розвитку особистості дитини з інвалідністю. 

Вивчення сім’ї дитини з особливими потребами як суб’єкта 

міждисциплінарної команди фахівців. Вивчення особливостей сім'ї, котра 

виховує дитину з особливими освітніми потребами. Визначення типу 

сприйняття батьками хвороби чи стану дитини з інвалідністю. Виокремлення 

типу батьківського виховання дитини з інвалідністю в сім'ї. 

Пізнання сильної сторони дитини з особливими освітніми потребами. 

Принцип конфіденційності та його значення в інклюзивній освіті. Вивчення 

психо-фізіологічних особливостей учнів. Особливі освітні потреби дитини з 

інвалідністю та їх значення задля забезпечення освітнього процесу.  

Значення та особливості встановлення першого контакту з дитиною з 

особливими освітніми потребами. Форми, засоби та методи встановлення 

педагогом першого контакту з дитиною з особливими освітніми потребами. 

Сутність понять «універсальна доступність» та «розумне 

пристосування» в умовах інклюзивного освітнього середовища. Сутність 

поняття «дискримінація» в умовах інклюзивного освітнього середовища та її 

наслідки. Умови та засоби розумного пристосування інклюзивного освітнього 

середовища. Модифікація класної кімнати. 

Спільна мета команди супроводу. Залучені фахівці та постійні учасники 

команди супроводу. Спільне викладання педагога та асистента вчителя в 

інклюзивному класі: сутність та значення. Форми спільного викладання 

педагога та асистента вчителя в інклюзивному класі. Ефективне формування 



партнерських стосунків учасників процесу спільного викладання. Етапи 

розвитку стосунків у процесі спільного викладання. Ролі та обов’язки 

педагогів в практиці спільного викладання. Форми планування спільного 

викладання. Переваги та труднощі у процесі спільного викладання. 

Сутність, ознаки та стратегії організації продуктивної взаємодії учнів 

інклюзивного класу з дитиною з особливими освітніми потребами. 

Організаційні умови підготовки учнів інклюзивного класу до взаємодії з 

дитиною особливих потреб. Формування колективу учнів класу з інклюзивним 

навчанням: взаємодія і вплив. Адаптація учнів класу до спільного навчання і 

взаємодії. Врахування психо-фізіологічних особливостей молодшого школяра 

та дитини з особливими потребами. Виховання толерантного, суспільно-

позитивного ставлення до дитини з особливими потребами з боку ровесників. 

Застосування педагогом інноваційних виховних технологій в роботі з усіма 

учнями інклюзивного класу. 

Значення мотивації, заохочення і підказок для дитини з особливими 

освітніми потребами. Особливості пошуку педагогом та асистентом вчителя 

способів мотивації, заохочення і підказок для дитини з особливими освітніми 

потребами. Скаффолдинг та види підтримки дитини з особливими освітніми 

потребами. 

Форми організації навчання. Спеціальні форми навчання в 

інклюзивному класі. Процес навчання в інклюзивному класі. 

Диференційований (багаторівневий) процес навчання в інклюзивному класі. 

Урок в інклюзивному класі. Сутність, функції та структура методу. 

Класифікація методів навчання: загальні методи навчання; інноваційні 

методи; спеціальні методи навчання. Інтенсивні методи розвитку когнітивної 

сфери. Методи розвитку емоційної сфери. Методи розвитку когнітивної 

сфери. Критерії вибору методів навчання. Засоби навчання. 
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«ПСИХОЛОГІЯ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ» 

 

Поняття «психологія управління», «психологія освітнього 

менеджменту». Психологія управління як галузь психологічної науки. Етапи 

розвиту психології управління. Менеджмент в освіті: специфіка, 

закономірності. Принципи управління впсихології освітньоьго менеджменту. 

Психологічні компоненти основних функції освітнього менеджменту. Методи 

управління в освітньому менеджменті.  

Поняття особистості в психології менеджменту. Індивідуальні та 

особистісні властивості менеджера освіти.  Психограма менеджера освіти (за 

Н.Коломінським). Найбільш важливі для педагога потреби. Ціннісні 

характеристики особистості. Характер. Основні психологічні вимоги до 

керівника, їх залежність від характеру діяльності керівника. Сутність понять 

«лідер» і «керівник». Прагнення до лідерства і керівництва. Типові 

психологічні профілі керівників у вітчизняній діловій культурі. 

Поняття про стиль керівництва.  Різновиди стилів керівництва та їх 

характеристика.  Теорія мотивації. Загальні напрями удосконалення стилю 

управління в закладах освіти в умовах демократизації та гуманізації 

управління. Якості і риси успішного керівника. Причини неуспішного 

керівництва. Імідж керівника навчального закладу. Ортобіоз особистості 

керівника. Чинники, які впливають на процес розробки та прийняття 

управлінських рішень 

Поняття комунікації як обміну інформацією між учасниками 

упавлінської взаємодії.  Ділове спілкування та його форми. Етико-

психологічні принципи спілкування. Психологічні аспекти 

працевлаштування, добору педагогічних кадрів. Ділова бесіда як форма 

управлінської праці. Підготовка і виступ перед аудиторією. Невербальна 

комунікація у практиці ділових стосунків. Психологічні особливості ведення 

ділових переговорів. 

 Суть поняття «психологічний клімат колективу». Основні види 

психологічного клімату. Чинники, які обумовлюють психологічний клімат у 

педагогічному колективі. Характер, причини конфліктних ситуацій  у 

педагогічних колективах.  Наслідки конфліктних ситуацій  і способи  їх 

розв’язання. Прогнозування та запобігання конфліктів. Принципи формування 

колективу. 
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«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ» 

 

Менеджмент, управління в освіті, освітній менеджмент: основні підходи 

до тлумачення понять. Рівні, функції освітнього менеджменту. Типи 

менеджменту в освіті: інформаційний, стратегічний, кадровий, інноваційний. 

Принципи управління. 

Сутність поняття “інновація” та їх класифіка.  Ключові новації в освіті. 

Закон України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, Концепція 

НУШ. 

Сутність поняття «управлінська компетентність». Структурні 

компоненти управлінської компетентності. Умови формування управлінської 

компетентності.  



Сутність та мета проведення інституційного аудиту. Етапи здійснення 

інституційного аудиту. Порядок проведення інституційного  аудиту закладів 

загальної середньої освіти. 

Державна служба якості освіти, як орган забезпечення сертифікації 

вчителів. Сутність та мета сертифікації вчителів. Шляхи сертифікаці 

педагогічних працівників. 

Види інформаційних ресурсів. Управлінська інформація. Типи та 

категорії управлінської інформації.  

Сутність стратегічного управління. Концепція стратегічного управління 

навчальним закладом. Об’єкт, зміст, мета стратегічного управління. 

Сутність процесного підходу в управлінні закладом загальної середньої 

освіти. Особливості процесного підходу в управлінні освітніми закладами. 

Сутність системгнного підходу  в управлінні. Основні способи 

застосування в управлінській діяльності. 

Сутність ситуаційного підходу в управлінні закладаом загальної  

середньої освіти. Способи та  шляхи реалізації ситуаційного підходу в 

управлінській діяльності.  
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«УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА» 

 

Управлінська культура керівників різних структур, установ і закладів 

освіти як системна психолого-педагогічна проблема. Структура управлінської 

культури керівників закладів освіти. 

Поняття про управлінську культуру, освітній менеджмент. Принципи 

освітнього менеджменту. Психологічні принципи управлінської діяльності. 

Методи управлінської культури. 

Організаційна структура управління. Основні підходи до управління 

закладом освіти. Конференція та рада закладу освіти. Педагогічна рада та 

підвищення її ролі в удосконаленні освітнього процесу. Нарада при 

директорові. 

Проведення ділових бесід. Проведення наради. Публічний виступ.  

Поняття про стиль керівництва, основні критерії вибору. Стилі 

керівництва в освіті. Основні параметри стилю керівництва в освіті. 

Процедура прийняття й типи управлінських рішень. Параметри спілкування. 

Механізми пізнання: емпатія, рефлексія, ідентифікація. Характеристика типів 

ділових співрозмовників. Прийоми підвищення ефективності спілкування. 

Поняття технології розвитку комунікативної культури освітнього 

менеджера. Сутнісна характеристика технології розвитку комунікативної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
https://ru.osvita.ua/school/method/31166/
https://studme.com.ua/1397020512624/menedzhment/podhody_upravleniyu_sistemnyy_protsessnyy_situatsionnyy.htm
https://studme.com.ua/1397020512624/menedzhment/podhody_upravleniyu_sistemnyy_protsessnyy_situatsionnyy.htm


культури освітніх менеджерів. Науково-методичний супровід розвитку 

управлінської культури освітніх менеджерів. 

Типи й причини конфліктів в управлінській культурі освітнього 

менеджера. Стрес у професійній діяльності менеджера освіти. Професійне 

вигорання управлінців в освіті: причини, симптоми. Професійні деструкції в 

управлінській культурі освітнього менеджера. 

Сутність поняття «управлінське рішення». Рівні організації 

управлінських рішень. Основні стилі реалізації процесу прийняття 

управлінських рішень. Основні особистісні профілі управлінських рішень 

освітнього менеджера як основа управлінської культури. 

 

Література: 

 

1. Єльнікова Г.В. Культура управлінської праці керівника загальноосвітнього 

навчального закладу. Імідж сучасного педагога. 2005. № 1-2 (50-51). С. 23-

28.  

2. Іванова Т. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ 

непедагогічного профілю :навчально-методичний посібник. Національна 

академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти та освіти 

дорослих. Київ. Педагогічна думка. 2012. 137 с. 

3. Берека В. Є. Актуальні проблеми управління освітою. Міністерство освіти 

і науки України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. 

Хмельницький. Видавництво ХГПА. 2006. 142 с. 

4. Андросюк В. М. Педагогічний менеджмент :навчальний посібник. 

Міністерство освіти і науки України. Тернопіль. ТНЕУ. 2010. 199 с.  

5. Лук’янчук Г.Я. Розвиток управлінської культури в адаптативній системі 

управління. Актуальні питання освітнього менеджменту. Зб. наук. пр. 

Упорядник М.О. Сташенко. Луцьк. 2018. С. 64-72. 

6. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті :дорожня карта керівника. навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. Мармаза. Х. Основа, 

2007.  444 с 

7. Управлінська культура і компетентність керівників як системна 

психологопедагогічна проблема. Електронний ресурс. Режим доступу. 

file:///C:/Users/User/Downloads/znpnapv_ppn_2013_4_31%20(2).pdf 

8. Управлінська культура: теоретичне поняття чи управлінська поведінка? 

Електронний ресурс. Режим доступу. https://ipiend.gov.ua/wp-

content/uploads/2018/07/nyzhnyk_upravlinska.pdf 

9. Управлінська культура як необхідний елемент розвитку менеджменту в 

Україні. Електронний ресурс. Режим доступу. 

http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Economics/29932.doc.htm 

10. Культура управління : монографія / Садковий В.П., Назаров О.О., 

Домбровська С.М., Крутій О. М, Пономарьов О. С., Харченко А. О. 

Електронний ресурс. Режим доступу. file:///C:/Users/User/Downloads/%   

file:///C:/Users/User/Downloads/znpnapv_ppn_2013_4_31%20(2).pdf
https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/nyzhnyk_upravlinska.pdf
https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/nyzhnyk_upravlinska.pdf
http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Economics/29932.doc.htm
file:///C:/Users/User/Downloads/%25


«ТЕХНІКИ ПРОВЕДЕННЯ ГРУПОВИХ ТРЕНІНГІВ» 

 

Специфіка групової форми роботи. Диференціюйте поняття «групова 

психотерапія» та «психотерапевтична група».  

Задачі групової психотерапії та загальні цілі психотерапевтичної групи.  

Характерні переваги та обмеження групової психотерапії.  

Види та специфіка психотерапевтичних груп з позиції 

психотерапевтичних цілей.  

Види та специфіка психотерапевтичних груп з позиції способів реалізації 

психотерапевтичних цілей 

Специфіка психотерапевтичного впливу групи в парадигмі терапевтичних 

факторів: (схвалення надії; універсальність проблеми; інформування учасників 

групового процесу; альтруїзм; корекція досвіду первинної сім’ї; удосконалення 

соціальних навичок; імітаційна поведінка; корегуючий емоційний досвід та 

катарсис; міжособистісне соціальне навчання; згуртованість групи; 

екзистенційні фактори; інсайт; динаміка та взаємодія психотерапевтичних 

факторів групи). 

Аналіз лікувальних факторів та їх потенціал у динамічному груповому 

процесі. 

Особливості створення та організації психотерапевтичної групи; 

особливості комплектування групи: (підготовка терапевта до організації 

психотерапевтичної групи; відбір учасників; принципи комплектування; місце 

та умови роботи; специфіка відкритих та закритих груп; частота та тривалість; 

загальна тривалість роботи; оплата участі; прелімінарна зустріч).  

Денотація етичних принципів роботи групового терапевта та вимог щодо 

особистісних якостей і кваліфікації групового терапевта. 

Умови підготовки та кваліфікації групового терапевта (Кочунас гл.4).  

Теоретична база у можливості працювати з терапевтичною группою.  

Експлікація необхідних професійних навичок, якими повинен володіти 

груповий терапевт.  

Експлікація основних стилів роботи терапевта в психотерапевтичній 

групі. 

Феномени «трансферу» та «контртрансферу» в психотерапевтичних 

группах. 

Специфіка саморозкриття терапевта в групі. 

Поради груповому терапевту початківцю. 

Специфіка роботи ко-терапевтів у психотерапевтичній групі: цілі, 

мотивація, переваги та недоліки. 

Специфіка роботи групового терапевта під спостереженням супервізора. 

Проаналізуйте типові помилки групового терапевта.  

Основні стадії роботи психотерапевтичної групи: (початкова стадія; 

перехідна; продуктивна; завершальна). 

Передумови ефективної участі в психотерапевтичній групі: (супротив 

роботі групи та його форми; навички ефективної участі в груповій роботі).  



Основні невдачі групової психотерапії: припинення групової роботи; 

виключення учасника із групи. 

Феномен та специфіка групової динаміки (задачі та норми групи; 

структура групи та лідерства; групові ролі; згуртованість групи; групова 

напруга; фази розвитку групи). 

Характеристика групової дискусії як методу групової роботи. Окресліть 

допоміжні методи роботи в психотерапевтичній групі (підбірка за Р. 

Кочюнасом). 

Основні дефініційні категорії групового психоаналізу (психоаналіз в 

групі, психоаналіз групи, психоаналіз за допомогою групи, сеттінг, учасники 

групи, розмір групи, розподіл місць, закрита група, напіввідкрита та відкрита 

група, керівник групи, спостерігач, груп-аналітична ситуація, вільна асоціація, 

неструктурована ситуація, трансфер, контртрансфер, супротив, нав’язливе 

повторення, терапевтичне розщеплення Я, конфлікт, едипів конфлікт, 

трактування, комбінація індивідуальних та групових сеансів). 

Метод психоаналізу в групі С. Славсона («новий підхід розподілу 

лібідо»), А. Вольфа, Е. Шварца («індивід під впливом групи»), В. Шиндлера 

(«сімейна модель окремого учасника – умовні рефлекси в груповому 

процесі»). 

Метод психоаналізу групи У. Біона («базові припущені та 

протемантальна система»), Г. Езрієла («групове напруження та відношення 

тут-і-тепер»), Д. Ольмайєра («інтенсивні групи»), Г. Аргеландера 

(«розщеплення групи по структурній психоаналітичній моделі»), Й. Шойкета 

(«велика група»). 

Метод психоаналізу індивіда в групі за допомогою групи та 

психоаналізу групи З. Фукса («мережа стосунків та індивідуальність»). 

Метод психоаналізу в групі через групу: геттінгенська модель А. 

Хайгль-Еверса та Ф. Хайгля («психоаналітично-інтеракційна терапія, модель 

І; психоаналітично орієнтована терапія, модель ІІ; аналітична терапія, модель 

ІІІ»). 

Метод психоаналізу групи та в групі з фокусом уваги до групових 

феноменів первинного нарцисизму: У. Фінгер-Трешера («концепція 

первинного нарцисизму»). 

Показання до групової психоаналітичної терапії: на основі розладів, на 

основі відношення терапевт-пацієнт, на основі терапевтичних методів в 

груповій терапії.  

Особливості способів груп-аналізу, як засобів діагностики  (базис, 

гіпотези трактування, валідизація через консенсус, побудова теорії, сеттінг, 

позитивна діагностика).  

Відмінні ознаки груп-аналітичного контртрансферу та диференціюйте 

його від контртрансферу в індивідуальному психоаналізі. 

Форми множинного контртрансферу. Розкрийте подвійне напруження 

контртрансферу (розсічення контртрансферу, конкуренція контртрансферів). 

Контртрансфер на латеральні контртрансфери (латеральні 

контртрансфери, що обумовлені роллю; латеральні контртрансфери, що 



обумовлені фазами; латеральні контртрансфери на улюбленців  терапевта; 

латеральні контртрансфери, що обумовлені супротивом). 

Форми вияву контртрансферу на групу як ціле та на підгрупи в груп-

аналізі. Проаналізуйте динамічні контрансфери в груп-аналізі 

(контртрансфери дефекту, контртрансфери конфлікту). Розкрийте вплив 

множинного трансферу груп-аналітика на його власний контртрансфер. 

Наслідки груп-аналітичного контртрансферу (релятивізація груп-

аналітика, конфлікт із синтетичною функцією Я, коло самопосилення в 

контрсупротиві). 

Проблеми контртрансферу в груп-аналітичній практиці (ігнорування 

ідеалізації, схильність до самозвинувачення, затушовування еротичних 

трансферів, затушовування стратху розлучення в контртрансфері, ігнорування 

незахищеності, робота скорботи як контрсупротив, агресивність). Дайте 

визначення безпосередньому та структурному контртрансферу. 

Специфіка принципів керування групою по З. Фуксу. 

Специфіка принципів керування групою по У. Біону. 

Рекомендації щодо початку проведення груп-аналітичної практики.  

Концепція груп-аналізу т. Барроу та розкрийте її вплив на класиків груп-

аналізу.  

Феномен регресії групи («масова душа» і функції я; рівень я у великих 

та малих групах; проективна ідентифікація і «група базових допущень»). 

Феномен регресії групи («діадична модель» і група; «група-мати і 

учасник-малюк»; «маса» та «індивід»; вторинна індивідуація).  

Феномени спокуси (спокуса як перенос, перенос як спокуса) і таємниці 

(аналітик як гарант методу та «охоронець таємниці»; категорії загадок) в груп-

аналітичній ситуації. 

Прояви феномену любові (вибір професії психоаналітика та вибір 

клієнтів як любовний вибір; гетеро- та гомосексуальні лінії притягання) в 

груп-аналізі (любов учасників групи до всієї групи; любов учасників групи 

один до одного; любов учасника групи до аналітика; любов групи до 

аналітика; любов груп-аналітика до учасника групи; любов груп-аналітика до 

всієї групи). 

Прояви cупротиву любові в груп-аналізі (контрсупротив любові; 

ігнорування аналітиками їх ідеалізації; любов в групі як супротив; супротив 

любові в групі). 

Типовий перебіг групових процесів неаналітичних моделей (г. Брох, ж.-

п. Сартр, м. Ердхайм). 

Групові процеси та їх перебіг в груп-аналізі (нідація, контроль, 

ініціація,екодомія, колективна асоціація, вивільнення). 

Значення сновидінь в груповому психоаналізі (концепція групового 

сновидіння (г. Аммон, м. Гротьян, з. Фукс,); групове сновидіння, як функція 

переносу; комунікативна функція сновидінь). 

Специфіка групового психоаналізу літніх людей (показання до участі в 

терапевтичній групі; прийняття старіння; підтримка здоров’я/хвороб; втрата 

близьких; самотність; наближення кінця життя). 



Специфіка аналітичної групової терапії із клієнтами з різними видами 

залежності. 

Специфіка терапії в груп-аналізі пар (теоретичні та практичні 

обґрунтування показань до терапії; створення групи пар; несвідомі 

взаємостосунки партнерів яе терапевтичний об’єкт; біперсональна організація 

переносу та супротиву; констеляції симетрії та асиметрії у ко-терапевтів; 

контр трансфер відносин; симультанні переноси). 

Специфіка терапії в груп-аналізі пар (стадіальна модель групового 

розвитку групи пар; емпіричні виміри успіху терапії та інтенсивна 

документація відносин). 

Особливості та специфікацію психодраматичного напрямку. Окресліть 

основні види, форми, конституєнти та концепти  психодрами я. Морено 

(генезис неврозу, основні терапевтичні фактори). 

Психотехнічний інструментарій психодрами я. Морено (засоби псих 

одрами та рівні особистісних змін; фази психодраматичної дії; організація 

психотерапевтичного процесу та групова динаміка; техніки психодрами).   

Загальний континуум основних видів груп-зустрічей (особистісного 

зростання). Опишіть специфіку роботи з групами зустрічей (комплектація 

групи, основні етапи роботи груп зустрічей, технічнічний інструментар для 

груп зустрічей). 

Особливості роботи та специфіки розгортання концептуально-

прикладних дескрипторів гештальт-терапевтичної групи. Принципи, основні 

форми та види роботи в гештальт-групах. Основні технічні прийоми, що 

використовуються в гештальт-групах. 

Особливості роботи та специфіки розгортання концептуально-

прикладних дескрипторів транзакційної аналітичної групи. Принципи, основні 

форми та види роботи в транзактній аналітичної групи. Основні технічні 

прийоми, що використовуються в транзактній аналітичної групи. 

Особливості роботи в тілесно-орієнтованих групах специфічні 

особливості та принципи групової роботи в таких групах. Розкрийте методи 

роботи м. Фельденкрайса, ф. Александера, а. Янова.  

Особливості роботи та специфіки розгортання концептуально-

прикладних дескрипторів екзистенційних психотерапевтичних груп. 

Принципи, основні форми, види роботи та базові технічні прийоми, що 

використовуються в екзистенційних психотерапевтичних групах. 

Специфіка роботи балінтовської групи (задачі, що формулюються перед 

учасниками, етапи та процес роботи балінтовської групи).  

Особливості роботи сайнанон-груп.  

Програма «12 ступенів» та проаналізуйте специфікацію роботи групи 

«аа». 
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«ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ» 

 

 Поняття спілкування. Розвиток спілкування в онтогенезі. Спілкування  в 

системі соціальних потреб людини.  

 Процес спілкування: види   функції, модель мовленнєвої 

комунікації. Засоби спілкування та основні форми спілкування. Стратегії 

та тактики спілкування 

Інтерактивна сторона спілкування. Теорії міжособистісної взаємодії. 

Комунікативні бар’єри. Правила подачі зворотного зв’язку. Слухання та 

говоріння. 

Поняття «ділове спілкування». Форми ділового спілкування.  Ділова 

бесіда як основна форма ділового спілкування. Психологічні аспекти 

переговорного процесу. Психічні процеси, стани і властивості особистості, які 

не відповідають критеріям психологічно оптимального спілкування. 

Суть і особливості педагогічного спілкування. Культура   педагогічного 

спілкування. Стилі педагогічного спілкування. Спілкування у навчально-



виховному  процесі. Види словесних впливів на учнів. Труднощі педагогічного 

спілкування та шляхи їх подолання.  Правила педагогічного спілкування.  
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«ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ  

ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ» 

 

Поняття ”позакласна, позаурочна та позашкільна робота”. Мета і 

завдання позаурочної діяльності вчителя технологій на сучасному етапі 

розвитку освіти в Україні. Взаємозв’язок позаурочного та позашкільного 

виховання. Зв'язок школи і позашкільних навчальних закладів. Роль 

позаурочної діяльності у цілісному розвитку учнів, їх трудове, моральне, 

естетичне, економічне, екологічне виховання. 

Загальнодидактичні принципи організації позаурочної та позашкільної 

роботи: науковості, зв’язку теорії з практикою, систематичності і 

послідовності, наочності, свідомості і активності учнів, виховного характеру 

навчання, доступності і посильності праці для учнів, урахування вікових та 

індивідуальних особливостей, міцності оволодіння ЗУН. Специфічні 



принципи організації позаурочної та позашкільної роботи: 

природовідповідності, культуровідповідності, творчості, зв’язку з життям, 

колективізму, добровільності, самодіяльності, інтересу. Вплив розвитку науки 

і техніки на індивідуальні запити учнів та систему позашкільних навчальних 

закладів. 

Загальнопедагогічні масові форми організації позаурочної діяльності 

учнів: екскурсії, гуртки, конференції, виставки. Специфічні форми організації 

позаурочної діяльності учнів: студії народних ремесел, клуби за інтересами, 

майстер-класи, школи художньо-естетичного напряму, творчі об’єднання. 

Особливості організації специфічних форм та загальна методика їх підготовки 

й проведення. 

Гурткові заняття і їх характеристика. Освітній, розвивальний і виховний 

потенціал учнівських гуртків. Зміст і основні напрями роботи вчителя 

технологій у гуртках. Навчальні програми. Авторські навчальні програми 

гуртків з народних ремесел. Створення та організація гуртка. 

Методи і засоби позаурочної художньо-трудової діяльності. 

Взаємозв’язок методів і прийомів на гурткових заняттях.Особистісно 

орієнтовані технології організації позаурочної художньо-трудової діяльності. 

Метод проектів на гурткових заняттях. Контроль та оцінювання позаурочної 

художньо-трудової діяльності учнів. 

Зміст навчального матеріалу на гурткових заняттях. Вибір 

індивідуальних творчих завдань для кожного гуртківця. Організація проектно-

технологічної діяльності учнів у гуртку. Складання плану-конспекту 

гурткового заняття. 
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Інформаційні ресурси 

1. Закон України "Про позашкільну освіту" 

2. Збірник документів щодо організації позашкільної освіти дослідницько-

експериментального напряму 

3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку типів 

позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний 

навчальний заклад 

4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення 

про позашкільний навчальний заклад" 

5. Нормативно-правова база позашкільної освіти 

 Офіційний сайт МОН України. – http://www.mon.gov.ua/ua/ 

 Офіційний сайт журналу "Початкова школа". – http://pochatkova –

shkola.net/journal.htm 

 http://pidruchniki.ws/17000308/pedagogika/pedagogika – zaychenko_ib 

 http://pidruchniki.ws/pedagogika/ 

 http://pidruchniki.ws/12570107/pedagogika/pedagogika – moyseyuk_nye 

 http://www.google.com.ua/ 

 http;//uk.wikipedia.org/wiki/ 

 http://culonline.com.ua 

 

«УПРАВЛІННЯ ВИХОВНОЮ РОБОТОЮ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ» 

 

Педагогічний менеджмент, як основа новітніх підходів до управління 

виховною діяльністю в освітніх закладах. 

Аналіз понять «управління», «менеджмент» та «керівництво».  

Процес виховання: сутність, зміст, структурні елементи. Суб’єкти 

виховного процесу (сім’я, освітні заклади: учителі (викладачі), класні 

керівники (куратори), керівники, суспільні організації, інші.). 

Об’єкт (виховна робота освітніх закладів), суб’єкт (керівники освітніх 

закладів та їх заступники, органи самоврядування в освітніх закладах, 

суспільно-громадські організації тощо) управління. Основи організації та 

планування виховного процесу в освітніх організаціях. 

Законодавчі та нормативні документи про управління виховною 

діяльністю в освітніх закладах. 

Внутрішня структура управління освітнім закладом, як процес взаємодії 

двох підсистем: управляючої, та тієї, що управляється. 

Рівні управління виховною роботою в освітніх закладах різних типів: 

ректор (директор, декан тощо) та вищі органи колективного управління 

http://www.osvita.org.ua/pravo/law_03/
http://man.gov.ua/files/49/Zbirka_ZAKONY_2013_1.pdf
http://man.gov.ua/files/49/Zbirka_ZAKONY_2013_1.pdf
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/769-2010-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/769-2010-%D0%BF
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/baner/2-uncategorised/1222-normativno-pravova-baza-pozashkilnoji-osviti
http://pochatkova/
http://pidruchniki.ws/17000308/pedagogika/pedagogika%20–%20zaychenko_ib
http://pidruchniki.ws/pedagogika/
http://pidruchniki.ws/12570107/pedagogika/pedagogika%20–%20moyseyuk_nye
http://www.google.com.ua/


(педрада, профком, студком, батьківський комітет тощо); проректори та 

заступники директора, декана з виховної роботи та органи колективного 

управління (методична рада, різноманітні комісії, штаби тощо); викладачі 

(учителі), вихователі, завідуючі кабінетами, майстернями та керівники 

відповідних колективних органів (методоб’єднань, комісій тощо); студенти, 

учні, слухачі та органи їх самоврядування в структурних підрозділах освітніх 

закладів. 

Внутрішня процесуальна структура основних компонентів управління в 

системі освітніх закладів (планування, організація, контроль діяльності). 

Принципи (цілеспрямованості, демократизму, сполучення колегіальності із 

єдиноначальністю, гласності, відкритості, науковості, діловитості і 

практичності, плановості, обліку і контролю), функції (педагогічного аналізу, 

планування, організації, контролю); методи (організаційно-педагогічні, 

соціально-педагогічні, адміністративно-господарські, цілісного педагогічного 

процесу) управління виховною роботою в освітніх закладах. 

Управління виховною діяльністю в дошкільних освітніх закладах. 

Загальні науково-методологічні засади специфіки організації управління 

виховною діяльністю в дошкільних закладах освіти. Законодавчі та 

нормативні документи щодо організації (діяльності основних суб’єктів 

виховного процесу) та планування (загальні принципи планування виховним 

процесом: науковості, актуальності, свободи вибору, цілісності та логічності, 

перспективності, наступності, систематичності, повторності, концентричності 

та достатності змісту, реальності заходів; види, типи планів, методи 

планування) виховної роботи в дошкільних освітніх закладах.  

Управління виховною діяльністю в закладах загальної середньої освіти 

Законодавчі та нормативні документи про систему виховної роботи школи на 

сучасному етапі розвитку. Мета, завдання, основний зміст виховної діяльності 

закладу загальної середньої освіти. Специфіка виховної діяльності її головних 

суб’єктів (директор та його заступники, педагогічна рада, класний керівник, 

батьківський та учнівський комітети, учителі). Планування виховної роботи 

(загальні основи та специфіка планів виховної роботи головних суб’єктів 

виховного процесу). Основи діагностики учня, класного колективу. 

Управління виховною роботою в закладах професійно-технічної освіти 

Загальні основи управління виховною діяльністю в професійному освітньому 

закладі у відповідності із Законом України «Про професійно-технічну освіту». 

Специфіка виховної діяльності педагогічних працівників ПТЗО: викладачі, 

педагоги з професійного навчання, вихователі, майстри виробничого 

навчання, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники 

професійно-технічних закладів освіти їх заступники та інші працівники, 

діяльність яких пов’язана з організацією і забезпеченням виховного процесу.  

Система управління виховним процесом у закладах вищої освіти 

Актуальні проблеми управління вихованим процесом в сучасному 

закладі вищої освіти. Законодавчі та нормативні документи про управління 

виховною діяльністю у ЗВО. Напрямки культурно-виховної роботи.  



Специфіка виховної діяльності її головних суб’єктів (ректор, проректор 

з виховної роботи, декани факультетів, заступники деканів з виховної роботи, 

завідувачі кафедр, куратори, викладачі, студенти, студентське самоврядування 

– студентський парламент, студентський профком). Специфіка виховної 

роботи структурних підрозділів та органів самоврядування ЗВО. Виховна 

робота куратора академічної групи. 

Діагностика управління виховною діяльністю в освітніх закладах.  
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[Електронний ресурс] –  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text  

 

http://www.mon.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text


«ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ В СИСТЕМІ 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ» 

 

Сутність поняття «творчість», її види та рівні. Особливості розвитку 

творчості молодших школярів. Філософські, психологічні та дидактичні 

умови організації творчої роботи молодших школярів на уроках та в 

позаурочний час. Креативність – здатність до творчості. Вивчення проблеми 

креативності у сьогоденні. Психолого-педагогічні аспекти проблеми 

формування креативності Формування творчої особистості через 

креативність. Творчі здібності людини: визначення, сутність, структура. 

Спеціальні та загальні здібності. Основні показники творчих здібностей. 

Створення умов для творчої діяльності учнів. Виявлення та розвиток творчих 

здібностей. Сутність та особливості діагностування творчих обдарувань учнів 

в початковій школі. Етапи виявлення обдарованих учнів. Підходи до 

діагностики обдарованості. Принципи виявлення обдарованих дітей. Методи 

діагностики загальних творчих здібностей сучасних школярів. Методики 

діагностики рівня розвитку творчої уяви: 

І. Методика “Творча уява”.  

ІІ. Методика “Творча уява” (“Три слова”). 

ІІІ. Методика “Закінчити оповідання”. 

ІV. Методика “Римування”. 

V. Методика Торренса. 

Методики дослідження компонентів творчого мислення: 

Методика “Анаграми” (модифікація тесту Г. Айзенка Н.А.Головань). 

Методика “Доповнення слів” (модифікація тесту Г.Айзенка доцентом 

Н. А. Головань). 

Методика “Легкість асоціювання” (модифікація тесту Г.Айзенка 

доцентом Н. А. Головань). 

Методика доповнення Кет Френк (модифікація В.М. Козленка) 

Тест Гілфорда. 

Основні етапи організації розвитку творчих здібностей школярів на 

уроках в сучасній початковій школі. Педагогічні умови творчого розвитку 

школярів в навчально-виховному процесі початкової школи. Шляхи розвитку 

творчої особистості учнів у навчально-виховному процесі початкової школи. 

Сутність, завдання і зміст позаурочної діяльності. Основні напрямки та види 

роботи вчителя з формування творчих здібностей учнів в системі виховної 

роботи. Специфіка використання вчителем початкової школи методики 

колективних творчих справ. Особливості творчого мислення молодших 

школярів в позакласній діяльності. Інноваційні методи у формуванні творчої 

особистості учнів. Сутність, складові та етапи проекту та їх зміст в системі 

виховної роботи початкової школи. Вимоги до організації проектної 

діяльності в позаурочний час. Технологія колективного творчого виховання 

(КТС). Технологія диференційованого навчання як складова організації 

творчої діяльності молодших школярів. Ігрові технології одна з унікальних 



форм навчання молодших школярів. Роль дидактичних ігор в розвитку 

індивідуальних здібностей дитини. Класифікація дидактичних ігор. Функції 

гри в житті дитини. Ігрові технології як складова виховання творчої 

особистості в початкових класах. 

 

Література: 

Основна література 

1. Антонова О.Є. Теоретичні та методичні засади навчання педагогічно 

обдарованих студентів: Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2007. – 472 

с.  

2. Карпенко Н. В. Діагностика психічного розвитку дитини в роботі педагога 

(вчителя, вихователя): Реком. МОНУ як навч. посібн. для студ. ВНЗ / Н. В. 

Карпенко. – 2-ге вид. – К: Каравела, 2010. – 248 с.  

3. Коновальчук М. Педагогічна творчість учителя в роботі з обдарованими 

молодшими школярами: навчальнометодичний посібник / М.Коновальчук. 

– К.: ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – 90 с.  
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Р. І. Хмелюк, Т. Ю. Осипова. – Харків: Бурун Книга, 2009. – 304 с. 
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6. Робота з обдарованими дітьми / М. О. Володарська, А. І. Настенко, О. М. 

Пілаєва, С. М. Полуніна. – Харків: Основа, 2010. – 190 с. – (Бібліотека 

журналу «Початкове навчання та виховання»).  

7. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум, 

2006. – 346 с.  

8. Туріщева Л.В. Творчість у педагогічній діяльності / Л.В.Туріщева. – Х.: 

Вид. гр. «Основа», 2010. – 128 с. (Бібліотека журналу «Управління 

школою»; Вип. 4 (88)).  

9. Шнайдер С.В. Психолого-педагогічні засади організації роботи з 

обдарованими дітьми в умовах навчальновиховного закладу. Матеріали 

роботи творчої групи заступників директорів навчальних закладів Рівного 

– Рівне, 2013р. – 124 с.  

 

Допоміжна література 

1. Акімова О. Обдарованість та її виявлення: програма роботи з обдарованою 

молоддю / О. Акімова // Завуч. – 2013. – №1. – Вкладка.  

2.  Бевз О. Питання дитячої обдарованості в американській системі шкільної 

освіти / О. Бевз // Рідна школа. – 2016.– № 7.– С. 9-12.  

3.  Васильченко Л.І. Психолого-педагогічні особливості обдарованих дітей / 

Л. І.Васильченко // Педагогіка і психологія: вісник АПН України. – 2017.– 

№ 4.– С. 32- 39.  

4.  Гудь М. Обдаровані діти. Психолого-педагогічні аспекти роботи / М. Гудь 

// Початкова освіта. – 2010. – №39. – С.2- 6.  



5.  Когут С. М. Сучасні педагогічні підходи до розвитку обдарованості учнів 

/ С. М. Когут // Педагогічна майстерня. – 2013. – №1. – С.24-29.  

6.  Липова Л., Морозова Л., Луценко Л. Специфіка навчання обдарованих 

дітей / Рідна школа. – 2013. № 7. – С.8-11.  

7.  Липова Л., Морозова Л., Бондарів І. Діагностика дитячої обдарованості та 

психолого-педагогічної особливості обдарованих дітей / Рідна школа. – 

2003. № 5. – С. 9-11.  

8.  Майданенко С. Обдарованість як соціально-педагогічне явище / С. 

Майданенко // Початкова школа. – 2013. – №3. – С.36-37.  

9.  Миронюк C. Обдарованість як феномен особистості / C. Миронюк // 

Шкільний світ. – 2012. – №6. – С.3-7.  

10.  Михайлик Л. В. Формування освітнього середовища для розвитку 

обдарованої дитини / Л. В. Михайлик // Педагогічна майстерня. – 2013. – 

№1. – С.15-20.  

11.  Овчаренко К. Організація роботи з обдарованими дітьми / Психолог. – 

2004. – № 37. – С.12-17.  

12.  Петішова В.М. Організація самостійної навчальної роботи обдарованих 

учнів / В. М. Петішова А. І. Халін // Педагогічна майстерня. – 2014. – №4. 

– С.9-18.  

13.  Психологія обдарованості // Завуч. – 2011. – №21. – Вкладка.  

14.  Сологуб Н. Обдаровані діти: Психологічні проблеми розвитку, навчання і 

виховання / Н. Сологуб, О. Хмєльова-Токарєва // Психолог. – 2012. – №2. 

– С.14- 19.  

15.  Туріщева Л. В. Особливості роботи з обдарованими дітьми / Л. В. 

Туріщева // Початкове навчання та виховання. – 2010. – №16-18. – С.36-40.  

  



4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

НА ПІДСУМКОВІЙ АТЕСТАЦІЇ 

 

Кваліфікаційний іспит 1 з дисциплін спеціальності 

«Початкова освіта» 
 

Кваліфікаційний іспит 1 з дисциплін спеціальності «Початкова освіта» 

проводиться у формі електронного тестування. Кількість варіантів тестів 

відповідає кількості студентів у групі. Кожен варіант складається з банку 

тестових завдань, що містить 40 позицій та 1 творчого завдання практичного 

характеру, що передбачає усну відповідь в онлайн-режимі.  

До кожного тестового завдання пропонується 4 варіанти відповідей, з 

яких лише один правильний.  

Правильна відповідь на кожне тестове завдання оцінюється в 1 бал. 

Завдання вважається виконаним правильно, якщо вибраний правильний 

варіант відповіді.  

Завдання вважається виконаним неправильно, якщо: а) позначено 

неправильну відповідь; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть 

якщо серед них є правильний; в) відповідь не позначено взагалі. 

Кількість балів, набраних за правильні відповіді вираховується за 

формулою: отриманий бал * на коефіцієнт 2,0. 

Максимальна кількість балів за результатами тестових завдань – 80 балів. 

Практичне завдання творчого характеру оцінюється в 20 балів. 

Розрахунок балів за завдання теоретичного характеру здійснюється 

наступним чином: 

17-20 балів / А (відмінно) -  виставляється, якщо студент точно і повно 

розкрив питання, схарактеризував інноваційний метод, педагогічну 

технологію та вдало визначив її місце у структурі уроку, чітко і логічно 

відповів на поставлені екзаменаторами додаткові запитання; вільно 

використовує набуті теоретичні знання при аналізі, здатний передбачати, 

прогнозувати, наводить приклади. Студент демонструє високий рівень 

компетентності. 

14-16 балів / В (добре) – ставиться у випадку, коли студент дав вичерпну 

відповідь при розкритті теоретичного питання, але припускається певних 

неточностей у логіці викладу матеріалу. Студент наводить приклади з власної 

практики, частково демонструє бачення практичного застосування вивченого 

матеріалу в педагогічній діяльності з молодшими школярами. 

11-13 балів / С (добре) виставляється у випадку, коли студент 

аргументовано викладає, висловлює свої міркування, при відповіді допустив 

деякі неточності у розкритті актуальних питань освітніх галузей початкової 

освіти, структуруванні уроку чи доборі інноваційних технологій для 

молодших школярів, які усуваються самим студентом, коли на помилки вказує 

екзаменатор. Уміє наводити приклади та підтверджувати власні думки 

прикладами. 



8-10 балів / Д (задовільно) виставляється за наявності у відповіді 

декількох суттєвих неточностей, студент розуміє зміст практичного завдання, 

здатний з помилками виконати завдання; виявляє знання і розуміння основних 

положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо 

осмислена. 3 допомогою екзаменатора здатний аналізувати, порівнювати, 

узагальнювати та робити висновки. Вміє застосовувати знання при 

розв'язуванні задач. 

5-7 бала / Е (задовільно) виставляється за умов, коли студент 

характеризує поверхове оволодіння теоретичними знаннями, науковими 

фактами, визначеннями; відсутня здатність аналізувати; студент відчуває 

труднощі при встановлені зв’язку між питаннями білету та його практичним 

виконанням. 

1-4 бала FХ відповідь вважається незадовільною. Студент не розкрив 

питання; не володіє теоретичними знаннями, не знає наукових фактів 

визначень; виявляє низький рівень навичок пояснення і обґрунтування 

фахових явищ і ситуацій 

 

Загальна оцінка як результат складання іспиту загалом становить 100 

балів, що визначається за шкалою ECTS і переводиться у національну шкалу 

оцінювання. 

За 

шкалою 

ECTS 

 

За шкалою університету 

 

За національною шкалою 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

B 
80 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
70 – 79 

(добре) 

D 
60 – 69 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
50 – 59 

(достатньо) 

FX 

35 – 49 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 

2 (незадовільно) 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 

  



Кваліфікаційний іспит 2  

з дисциплін за спрямуванням «Психологія в закладах освіти»(для ОПП 

«Початкова освіта (Психологія в закладах освіти)»); 

кваліфікаційний іспит 2 з дисциплін за спрямуванням «Виховна робота в 

освітніх закладах»(для ОПП «Початкова освіта (Виховна робота в 

освітніх закладах)»); 

кваліфікаційний іспит 2 з дисциплін за спрямуванням «Освітній 

менеджмент» (для ОПП «Початкова освіта (Освітній менеджмент) 

 

Кваліфікаційний іспит 2 проводиться в тестовій формі і складається з 

банку тестових завдань, який нараховує 40 тестів різних рівнів складності і 

практичного завдання творчого спрямування. До кожного тестового завдання 

пропонується 4 варіанти відповідей, з яких лише один правильний.  

Правильна відповідь на кожне тестове завдання оцінюється в 1 бал. 

Завдання вважається виконаним правильно, якщо вибраний правильний 

варіант відповіді.  

Завдання вважається виконаним неправильно, якщо: а) позначено 

неправильну відповідь; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть 

якщо серед них є правильний; в) відповідь не позначено взагалі. 

Кількість балів, набраних за правильні відповіді вираховується за 

формулою: отриманий бал * на коефіцієнт 2,0. 

Максимальна кількість балів за результатами тестових завдань на 

комплексному іспиті – 80 балів. Педагогічна ситуація/завдання оцінюється в 

20 балів.  

Розрахунок балів за завдання теоретичного характеру здійснюється 

наступним чином: 

14-16 балів / А - відповідь вважається повною (високий рівень). Студент 

демонструє високий рівень компетентності, чітко пояснює педагогічну 

ситуацію; логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті 

теоретичні знання при аналізі, здатний передбачати, прогнозувати, вирішує 

проблемні завдання. 

12-13  балів /В - відповідь вважається частково повною (достатній 

рівень). Студент виявляє повні знання змісту предмета, але допускає незначні 

неточності в розкритті сутності питань, в основному правильно, логічно 

відтворює зміст педагогічної ситуації, розуміє основоположні теорії і факти, 

вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, 

частково контролює власні навчальні дії. 

10-12 балів / С відповідь вважається достатньою (нижче достатнього 

рівня). Студент аргументовано викладає, висловлює свої міркування про ті чи 



інші психолого-педагогічні феномени, але припускається певних неточностей 

у логіці викладу матеріалу. 

7-9 балів / Д відповідь вважається задовільною (середній рівень). 

Студент розуміє зміст педагогічної ситуації, здатний з помилками й 

неточностями дати визначення понять; виявляє знання і розуміння основних 

положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо 

осмислена. 3 допомогою екзаменатора здатний аналізувати, порівнювати, 

узагальнювати та робити висновки. Вміє застосовувати знання при 

розв'язуванні задач. 

4-6 бала / Е відповідь вважається в основному задовільною (низький 

рівень). Відповідь студента характеризує поверхове оволодіння теоретичними 

знаннями, науковими фактами, визначеннями; відсутня здатність аналізувати; 

не вміє оцінювати психолого-педагогічні факти та явища, встановлювати 

взаємозв’язок теорії з практикою. 

1-3 бала FХ відповідь вважається незадовільною. Студент не розкрив 

питання; не володіє теоретичними знаннями, не знає наукових фактів 

визначень; виявляє низький рівень навичок пояснення і обґрунтування 

фахових явищ і ситуацій 

 

Загальна оцінка як результат складання іспиту загалом становить 100 

балів, що визначається за шкалою ECTS і переводиться у національну шкалу 

оцінювання.  

За 

шкалою 

ECTS 

 

За шкалою університету 

 

За національною шкалою 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

B 
80 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
70 – 79 

(добре) 

D 
60 – 69 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
50 – 59 

(достатньо) 

FX 

35 – 49 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 
2 (незадовільно) 



F 

  1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 

 


