
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Педагогіка успіху: сутність, завдання, провідні дефініції. 

2. Провідні принципи педагогіки успіху. 

3. Роль самосвідомості особистості у забезпеченні її успішності. 

4. Самооцінка як важливий регулятор поведінки людини. Види 

самооцінки. 

5. Професійне самовдосконалення: сутність, шляхи досягнення.  

6. Самовиховання як процес удосконалення особистості. Етапи 

реалізації самовиховання. 

7. Технологія тайм-менеджменту. 

8. Самостійна робота: мета, правила організації, фактори, що 

забезпечують успішність виконання самостійної роботи. 

9. Неуспішність здобувача освітніх послуг. Причини виникнення й 

шляхи подолання. 

10. Роль мислення в навчальній діяльності. Види мислення. 

11. Мотивація навчальної діяльності. 

12. Книга в системі професійної підготовки. Організація роботи 

студентів над друкованим текстом. 

13. Робота з книгою (активне читання, раціональне читання тощо). 

14. Підготовка до публічного виступу. 

15. Страх перед публічним виступом. Способи подолання хвилювання 

перед публічним виступом.  

16. Культура спілкування.  

17. Фактори, що впливають на ефективність спілкування.  

18. Бар’єри спілкування, їх наслідки.  

19. Гігієна розумової праці. 

20. Уміння відпочивати й відволікатися. 

Захист проекту на тему: «Мій шлях до професійного й особистісного 

успіху: умови досягнення», «Мій успіх у навчанні: шляхи досягнення» (за 

вибором студента) 

 

 

 

Підсумкова залікова робота 40 балів. Складається з 2 питань: 

теоретичного питання (10 балів) й практичного (у формі захисту творчої 

роботи).  

Критерії оцінювання письмової відповіді: 

8-10 балів виставляються, якщо зміст питання повністю розкритий, 

викладення чітке, логічне та послідовне. 

5-7 балів виставляються, якщо зміст питання у цілому розкритий вірно, 

проте наявні декілька незначних недоліків, або один з аспектів питання 

розкритий тільки схематично, або є одна суттєва помилка у розкритті 

другорядного аспекту питання. 



3-4 балів виставляються, якщо зміст питання розкритий у цілому вірно, 

але схематично, без подробиць чи конкретизації, або розкрито не всі основні 

аспекти питання, або є помилки у розкритті основних аспектів питання. 

1-2 балів виставляються, якщо зміст питання розкрито надто 

схематично, розглянуто тільки один основний аспект питання, наявні суттєві 

помилки у розкритті основного аспекту питання. 

Бали не нараховуються у випадку неправильної відповіді. 

Практичне питання (захист творчої роботи у формі презентації) 

оцінюється 30 балами. 

Критерії оцінювання презентації 

20-30 балів – Презентація повністю відповідає змісту теми. При її 

оформленні дотримано вимоги естетичного та технічного оформлення, 

орфографічного стандарту. Оптимальна кількість слайдів. Список 

використаної літератури актуальний й презентує результати останніх 

розробок. Зміст презентації не дублює повідомлення здобувача, а лише його 

доповнює, забезпечує легкість сприйняття теми. Наявні графіки, таблиці, 

анімації. 

19-10 балів – Презентація не повністю відповідає змісту теми через її 

смислове наповнення та невідповідну кількість слайдів. Список літератури 

достатній, але не узагальнений, що робить презентацію поверхневою, а 

доповідь багатослівною і необ’єктивною. Наявні графіки, таблиці, анімації не 

до кінця обґрунтовані. 

9-1 бал – Презентація мало відповідає змісту теми через її смислове 

наповнення та невідповідну кількість слайдів. Порушення вимог естетичного 

та технічного оформлення роботи, орфографічного стандарту. Список 

використаних джерел має формальний характер й застарілий. Зміст 

презентації повністю дублює повідомлення здобувача. Відсутні графіки, 

таблиці тощо. 

 

 

 


