
Питання підсумкової атестації 2020 денне навчання 

 

з курсу «Загальна педагогіка» 

1. Єдність мети і завдання уроку (дидактичної, виховної та 

розвиваючої ). Організаційні форми роботи вчителя з учнями на уроках 

праці, що сприяють успішному вирішенню означеної вище мети уроку (вибір 

теми уроку вільний). 

2. Атестація вчителів шкіл – форма підвищення їх професійної 

кваліфікації. Методична робота в школі та шляхи її вдосконалення. Робота 

методичних об'єднань вчителів, класних керівників. 

3. Педагогічна спадщина К.Д.Ушинського. Основні положення його 

педагогічної системи. 

4. Поняття «метод виховання». Різні підходи до класифікації методів 

виховання. Умови оптимального вибору та ефективного використання 

методів виховання. 

5. Основні положення принципів гуманізації та гуманітаризації 

сучасної освіти в Україні. Єдність та різниця у змісті названих принципів 

освіти. 

6. Характеристика різноманітних форм навчання в сучасній 

загальноосвітній школі. Порівняти традиційні та нетрадиційні форми 

навчання в школі. 

7. Сутність, закономірності та принципи процесу виховання і 

самовиховання. 

8. Види навчання у сучасній дидактиці: програмоване, проблемне, 

комп’ютерне, модульне та дистанційне навчання. Охарактеризуйте їх 

недоліки та переваги. 

9. Характеристика принципів навчання. Педагогічні умови успішної 

організації навчально-виховного процесу. 

10. Система виховної роботи в загальноосвітній школі. Організаційні 

моделі управління системою виховної роботи. Сучасні підходи до її 

організації. 

11. Умови ефективного формування умінь і навичок на уроках праці. 

Шляхи вдосконалення методик проведення уроків праці (навести конкретні 

приклади, вибір теми - вільний). 

12. Закон України „Про загальну середню освіту”. Концепція розвитку 

загальної середньої освіти. 

13. Орієнтація на кращі зразки освіти в світі – один з актуальних 

принципів перебудови вітчизняної освіти. Комп’ютеризація, інформатизація. 

Болонська декларація. 

14.  Діагностичні методики вивчення учнів та надання їм необхідної 

допомоги в процесі навчання і виховання. Принцип особистісно-

орієнтованого підходу до навчання і виховання учнів. 

15. Характеристика роботи класного керівника. Програма вивчення 

учнів та діагностика їх інтелектуальних можливостей. Індивідуальний підхід 

до школярів у роботі класного керівника. 



16. Активні форми та методи навчання (пізнавальні ігри, дискусії, 

диспути, інтелектуальні змагання, конкурси тощо). 

17. Закономірності та рушійні сили виховного процесу. Методи 

дослідження вихованості учнів та критерії її оцінки (навести приклад 

написання характеристики на учня та колектив класу). 

18. Диференція освіти. Нові типи навчальних закладів. Профільні 

загальноосвітні школи. Диференційований підхід до навчання учнів. 

19. Мотиви пізнавальної діяльності та розвинуті здібності – педагогічні 

умови успішної організації самостійної роботи учнів. Єдність процесів 

навчання та учіння. 

20. Порівняльний аналіз традиційних та нетрадиційних типів уроків, 

що використовуються в загальноосвітній школі. 

21. Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського. Основні положення 

педагогічної системи В.О.Сухомлинського та його основні праці. 

22. Двобічний характер процесу навчання. Самостійна робота учнів як 

умова ефективності учіння. Сучасні інтенсивні технології навчання 

(розкрити на прикладі інформаційних технологій). 

23. Контроль, оцінка й облік результатів пізнавальної діяльності учнів. 

Нові форми контролю знань, умінь та навичок учнів (тестування, 

комп’ютерний контроль тощо). Дванадцятибальна система оцінок. 

24. Методи навчання та характеристика існуючих класифікацій методів 

навчання. Активні методи і прийоми навчання. Інноваційні технології 

навчання. 

25. Вимоги до сучасного уроку в загальноосвітній школі. Шляхи 

удосконалення уроків. Класно-урочна система Я.А. Коменського, роль 

вчителя в сучасних умовах.   

26. Мета виховання школярів – всебічний розвиток соціально-активної, 

творчої особистості. Формування національної свідомості та гідності 

особистості школяра. 

27. Комплекс методів педагогічних досліджень (навести приклади їх 

використання в роботі класного керівника). 

28. Братські школи на Україні. Їх роль в розвитку освіти. Устав 

Львівської братської школи. 

29. А.С. Макаренко про виховання в колективі та через колектив. 

Використання його ідеї в практиці роботи сучасної школи. „Педагогічна 

поема” та її значення для виховної роботи у сучасних школах з важкими 

підлітками. 

30.  Розвиток особистості. Фактори які впливають на розвиток 

особистості. Співвідношення виховання й розвитку. 

 

з курсу «Теорія і методика навчання технологій» 

1. Методика трудового навчання як педагогічна наука. Предмет, 

мета та завдання. 

2. Структура, зміст, мета та завдання технологічної підготовки 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. 



3. Інноваційні педагогічні технології на уроках трудового навчання. 

4. Система організаційних форм трудової підготовки учнів. Урочні 

та позаурочні форми трудового навчання. Форми організації навчальної та 

практичної роботи, продуктивної праці учнів.  

5. Типи, структура та дидактичні вимоги до уроків технології. 

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень, перевірка та оцінка 

знань, умінь і навичок учнів при вивченні освітньої галузі «Технології». 

7. Методи проектування. 

8. Методи трудового навчання. 

9. Організація роботи та обладнання шкільних майстерень. 

Культура праці. Організація робочого місця у шкільній майстерні. Загальні 

правила безпеки життєдіяльності у навчальних майстернях. 

10. Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів. 

Види проектів. Особливості організації творчого проекту на уроках 

трудового навчання. 

11. Методика використання міжпредметних зв’язків на уроках 

технології. 

12. Дидактичні принципи технологічної освіти. Класифікація та 

характеристика загальних принципів трудової підготовки учнів. 

13. Підготовка вчителя трудового навчання до навчального року та 

до уроку з обслуговуючих видів праці. Розробка дидактичних засобів на 

уроках трудового навчання. 

14. Організація проектної діяльності учнів на уроках з трудового 

навчання. Робота з інформаційними джерелами. Етапи інформаційного 

проекту. Індивідуальні та групові проекти. 

15. Методика розробки інформаційного проекту «Елементи 

ландшафтного дизайну» 

16. Методика розробки інформаційного проекту «Технологія 

виготовлення ялинкової прикраси»  

17. Методика використання мультимедійної презентації при розробці 

дослідницького проекту «Головні убори» 

18. Методика використання мультимедійної презентації при розробці 

інформаційного проекту «Охайне житло» 

19. Методика використання мультимедійної презентації при розробці 

інформаційного проекту «Мій одяг - мій імідж» 

20. Методика розробки групового творчого проекту «Технологія 

виготовлення декоративного вінку» 

21. Методика розробки інформаційного проекту «Технологія 

виготовлення страв української кухні» 

22. Методика розробки інформаційного проекту «Технологія 

виготовлення ляльки - мотанки» 

23. Методика розробки творчого проекту «Технологія виготовлення 

виробів в етнічному стилі» 

24. Методика розробки дослідницького проекту «Здоров’я та краса 

мого волосся» 



25. Методика розробки творчого проекту «Технологія виготовлення 

писанки» 

26. Методика навчання учнів за розділом «Технологія побутової 

діяльності та самообслуговування» 

27. Методика розробки творчого проекту «Технологія виготовлення 

рамки для фото» 

28. Методика розробки групового проекту «Технологія виготовлення 

декоративних квітів» 

29. Методика розробки творчого проекту «Технологія виготовлення 

органайзера для рукоділля» 

30. Методика розробки дослідницького проекту «Я споживач». 

 

 

з курсу «Конструювання і моделювання одягу з методикою 

викладання» 

1. Основні цілі та завдання конструювання і моделювання одягу. 

2. Розмірна типологія населення і розмірні антропологічні 

стандарти для проектування одягу. 

3. Правила зняття вимірів тіла людини. 

4. Характеристика форми і конструкції одягу. Поняття базової 

основи виробу. 

5. Прибавки, їх класифікація та спосіб розрахунку. 

6. Класифікація методів конструювання одягу. Характеристика 

сучасних методик конструювання одягу. 

7. Етапи побудови креслень конструкції. 

8. Особливості будови тіла (жінок, чоловіків, дітей). 

9. Вихідні дані при конструюванні одягу для індивідуального 

споживання. 

10. Розрахунок конструкції, побудова базисної сітки креслення. 

11. Особливості конструкцій і методів конструювання одягу для 

фігур з відхиленнями від типових. 

12. Методи конструювання розгорток деталей одягу за вимірами 

фігури (індивідуальної, типової). 

13.  Методи побудови плечових виробів. Конструктивна основа і 

моделювання жіночої сукні або блузи (за ескізом). 

14. Методи побудови рукавів, взаємозалежність конструктивних 

параметрів оката рукава і пройми (за ескізом). 

15. Види комірів, особливості побудови комірів різних типів (за 

ескізом). 

16. Методи побудови поясних виробів. Конструкція і моделювання 

спідниці (за ескізом). 

17. Методи побудови поясних виробів. Конструкція і моделювання 

жіночих брюк (за ескізом) 

18. Моделювання виробів на одній базовій основі. Переміщення 

нагрудної виточки сукні (за ескізом). 



19. Моделювання виробів на одній базовій основі. Моделювання 

рельєфів плечового виробу (за ескізом). 

20. Моделювання рукава. Правила конічного розширення деталей 

одягу. 

21. Моделювання поясного одягу. Правила паралельного 

розширення деталей одягу. 

22. Моделювання плечового одягу. Комплексне розширення деталей 

одягу. 

23. Моделювання функціонально-декоративних деталей. 

Моделювання горловин і застібок. 

24. Моделювання функціонально-декоративних деталей. 

Моделювання манжет для рукава. 

25. Моделювання комірів. 

26. Моделювання кокеток та підрізів (ліфа або поясного виробу). 

27. Особливості процесу проектування нових моделей одягу. 

28. Структура, зміст, технологія проектування занять теоретичного 

навчання з конструювання і моделювання одягу. 

29. Методика проведення лабораторних занять з конструювання і 

моделювання одягу 

30. Методика керівництва виконанням проектів з конструювання і 

моделювання одягу 


