
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ» 

курс 5 

Галузь знань  11 Математика та статистика 

Спеціальність 111 Математика 

Освітня програма 111.00.02 Математичне моделювання 

Форма проведення                           письмова 

Тривалість проведення2 години  

Максимальна кількість балів:         40 балів 

Критерії оцінювання:13 балів –перше (теоретичне) питання, 13 балів – друге 

(теоретичне) питання, 14 балів – третє (теоретичне) питання або 

(практичне) завдання. 

 

Перелік тем, які виносяться на екзамен: 

«Педагогіка і психологія вищої школи» 

1. Проаналізуйте місце і роль педагогіки вищої школи в системі 

педагогічних наук. 

2. Розкрийте зв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками на 

засадах порівняльного аналізу. 

3. Узагальніть методологічні аспекти педагогіки вищої школи на засадах 

компаративістського аналізу методологічних підходів. 

4. Охарактеризуйте декілька понять Закону України « Про вищу освіту». 

5. Проаналізуйте зміст понять «компетенція» та «компетентність» та на 

засадах узагальнення науково-педагогічного досвіду використання визначте їх 

сутнісну відмінність. 

6. Розкрийте системні взаємозв’язки компонентів освітнього процесу у 

вищій школі. 

7. Систематизуйте закономірності педагогічного процесу у вищій школі 

на засадах їх ієрархізації. 

8. Окресліть проблемне поле щодо визначення провідних категорій 

педагогіки вищої школи. 

9. Доведіть значущість дотримання логічної послідовності при 

визначенні мети, завдань та змісту вищої освіти в Україні на засадах 

компетентнісного підходу.  

10. Проаналізуйте стан і тенденції розвитку вищої освіти України початку 

третього тисячоліття з позицій реалізації положень компетентнісного підходу.  

11. Покажіть динаміку реалізації положень Болонського процесу в 

системі вищої освіти України.  



12. Доведіть доцільність реформування та модернізації вищої освіти в 

Україні за пріоритетними напрями в контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору. 

13. Розкрийте основні принципи управління сучасним закладом вищої 

освіти.  

14. Проаналізуйте місце і роль дидактики як галузі педагогіки вищої 

школи.  

15. Доведіть комплікативність об’єкта та предмета дидактики вищої 

школи.  

16. Запропонуйте узагальнений огляд досвіду організації освітнього 

процесу у вищій школі та запропонуйте потенційні можливості його 

вдосконалення. 

17. Визначить основні функції та види діяльності викладача закладу 

вищої освіти. 

18. Доведіть значущість дотримання логічної послідовності при розробці 

навчальних планів, навчальних програм та навчальної літератури в системі 

вищої школи. 

19. Узагальніть науково-педагогічні положення щодо визначення сутності 

процесу навчання у ЗВО та розкрийте системні взаємозв’язки в його структурі. 

20. На компаративістських засадах проаналізуйте систему принципів 

навчання у вищому навчальному закладі. 

21. Доведіть комплікативність проблеми визначення та класифікації 

методів навчання у вищому навчальному закладі та добору відповідних засобів 

навчання. 

22. Узагальніть дидактичні вимоги до вибору методів навчання у вищому 

навчальному закладі на засадах реалізації компетентнісно-орієнтованої 

парадигми підготовки фахівця вищої кваліфікації. 

23. Узагальніть науково-педагогічний досвід щодо ґенези лекції як 

провідної форми організації навчального процесу у вищій школі та методики їх 

проведення.  

24. Окресліть проблемне поле щодо визначення психолого-педагогічних 

вимог до проведення лекції у закладах вищої освіти. 

25. Узагальніть науково-педагогічний досвід щодо організації та 

методики проведення семінарських занять як форми організації навчального 

процесу у вищій школі. 

26. Узагальніть дидактичні вимоги до організації та проведення 

практичних занять у вищих навчальних закладах. 

27. Узагальніть науково-педагогічні положення щодо визначення сутності 

процесу консультування та здійсніть порівняльний аналіз видів консультацій.  

28. Доведіть доцільність запровадження комплексних форм організації 

навчання у вищій школі та проаналізуйте їх потенційні можливості з 

урахуванням використання інформаційних технологій навчання. 

29. Проаналізуйте дидактичні основи організації та проведення 

індивідуальних занять у вищій школі з проекцією на оптимізацію процесів 

формування компетенцій та компетентностей викладача вищої школи.  

30. Схарактеризуйте доцільність інтеграції навчально-виховного процесу 

та педагогічної практики студентів на засадах компетентнісного підходу.  



31. Аргументуйте обґрунтованість потреби запровадження дистанційного 

навчання в системі освіти: соціально-економічна доцільність, сутність, умови 

ефективності.  

32. Розкрийте діалектичні зв’язки форм, видів і методів організації 

науково-дослідницької роботи студентів у контексті формування 

дослідницьких компетенцій майбутніх фахівців вищої кваліфікації. 

33. Схарактеризуйте доцільність константного вдосконалення системи 

діагностики знань і вмінь студентів у вищому навчальному закладі та рівня 

сформованості відповідних компетенцій та компетентностей.  

34. Доведіть значення оцінювання навчальних досягнень студентів, 

розкрийте функціональну роль оцінювання в контексті переорієнтації на 

компетентнісно-орієнтовану освіту. 

35. Проаналізуйте ґенезу можливостей контролю та самоконтролю за 

навчально-пізнавальною діяльністю студентів в умовах використання 

інформаційних засобів навчання та контролю. 

36. Проаналізуйте систему модульно-рейтингового контролю на засадах 

порівняльного співставлення з іншими системами контролю знань. 

37. Доведіть доцільність урахування психологічних особливостей 

студентського віку та наявності знань про типологію студентів у процесі 

оптимізації навчально-виховного процесу у вищій школі. 

38. Окресліть проблемне поле щодо визначення критеріїв вихованості 

особистості. 

39. Доведіть доцільність розвитку педагогічного менеджменту як 

сучасної теорії управління освітою. 

40. Проаналізуйте систему управління закладом вищої освіти. Визначте 

потенційні можливості її вдосконалення. 

41. Узагальніть науково-педагогічний досвід щодо загальної 

характеристики принципів і функцій педагогічного менеджменту. 

Проаналізуйте специфічні особливості діяльності викладача  ЗВО. 

42. Доведіть домінантно-визначальну роль професійно-педагогічного 

спілкування викладача вищої школи у забезпеченні суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії в системі «викладач-студент».  

 

                          «Психологія і педагогіка вищої школи» 

1. Розкрийте психологічне підґрунтя та шляхи подолання кризових явищ 

у сучасній освіті. 

2. Розкрийте сутність предмету та основних категорій психології вищої 

школи. 

3. Визначте завдання та методи психології вищої школи. 

4. Дайте загальну психологічну характеристику студентського віку. 

5. Поясніть сутність та опишіть етапи професійного становлення 

особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою. 

6. Поясніть сутність професіоналізації особистості як новоутворення 

студентського віку. 

7. Назвіть чинники та опишіть механізми становлення Я-концепції 

майбутнього фахівця. 



8. Дайте характеристику фахової компетентності як показника 

психологічної готовності студента до професійної діяльності. 

9. Опишіть типологічні особливості сучасних студентів. 

10. Охарактеризуйте адаптацію студента до навчання у вищій школі, її 

види та умови ефективності. 

11. Розкрийте сутність навчально-професійної діяльності як провідної 

діяльності студента, опишіть її ознаки. 

12. Розкрийте психологічні передумови та показники успішності 

навчально-професійної діяльності студентів. 

13. Визначте типові детермінанти та назвіть шляхи усунення 

неуспішності навчання студентів. 

14. Проаналізуйте мотивацію та мотиви навчально-професійної діяльності 

студентів. 

15. Дайте характеристику організації самостійної навчально-професійної 

діяльності студентів. 

16. Дайте характеристику студентської академічної групи, визначте її 

структуру. 

17. Охарактеризуйте стадії розвитку студентської групи та дайте 

характеристику міжособистісних стосунків у студентській групі. 

18. Поясніть проблему керівництва та лідерства у студентській 

академічній групі. 

19. Визначте мету, зміст та завдання виховання студентської молоді. 

20. Опишіть психологічні механізми, критерії та етапи розвитку 

моральної свідомості особистості. 

21. Дайте характеристику основних напрямів реалізації функцій 

виховання студентів. 

22. Охарактеризуйте роль самовиховання у професійному зростанні 

студента. 

23. Розкрийте сутність поняття про індивідуальний стиль педагогічної 

діяльності викладача, схарактеризуйте його показники та механізми 

формування. 

24. Опишіть типологію сучасних викладачів. 

25. Дайте характеристику педагогічної творчості як феномену 

професіоналізму викладача. 

26. Дайте психологічну характеристику педагогічної взаємодії викладача і 

студента. 

27. Опишіть труднощі та бар’єри у професійно-педагогічному спілкуванні 

викладачів та студентів. 

28. Проаналізуйте феномен конфлікту між викладачем і студентом. 

29. Опишіть ознаки та стадії розвитку педагогічного конфлікту у закладі 

вищої освіти. 

30. Визначте стратегії вирішення педагогічного конфлікту викладача і 

студента.    

 

 



«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН» 

1. Розкрийте організацію роботи студентів в Центрі розвитку 

компетентностей «Жива математика». 

2. Здійсніть планування розділу «Невизначений й визначений інтеграли» 

(лекції – 10 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 14 год., 

модульні контрольні роботи – 4 год.). 

3. Окресліть шляхи підвищення мотивації вивчення математичних 

дисциплін в закладах вищої освіти. 

4. Проаналізуйте проблеми та шляхи їх вирішення при організації 

самостійної роботи студентів при вивченні «Вищої математики». 

5. Розкрийте сутність і структуру навчальної дисципліни «Дискретна 

математика». 

6. Поясніть можливості використання програм динамічної математики. 

7. Проаналізуйте переваги застосування ІТ у процесі викладання 

математики. 

8. Поясніть прикладну спрямованість при викладанні аналітичної 

геометрії. 

9. Розкрийте сутність і структуру навчальної дисципліни «Теорія 

ймовірностей і математична статистика». 

10. Проаналізуйте шляхи формування математичного мислення студентів. 

11. Здійсніть огляд сучасних посібників з вищої математики: спільне та 

оригінальне. 

12. Розробіть контрольну роботу для студентів-першокурсників 

(«контроль на вході»), яка проводиться на початку вивчення дисципліни «Вища 

математика» з метою з’ясування рівня математичної підготовки студентів. 

Поясніть вибір задач. 

13. Розробіть тестові завдання для перевірки рівня теоретичних знань з 

розділу «Аналітична геометрія». 

14. Розробіть тестові завдання для перевірки рівня практичних умінь з 

розділу «Функції». 

15. Розробіть завдання для МКР з теми «Комплексні числа». 

16. Розробіть три білети для екзамену з «Вищої математики» (2 питання – 

теорія, 2 – практика, задіяні в кожному білеті різні розділи ВМ). 

17. Проаналізуйте можливості застосування нестандартних математичних 

задачу вищій школі. 

18. Поясніть, у чому полягає науково-дослідна робота студентів у процесі 

вивчення математичних дисциплін. 

19. Покажіть забезпечення зв’язкуфундаментальних математичних 

навчальних дисциплін в університеті з елементарною математикою. 

20. Окресліть засоби наочності при викладанні математичних дисциплін у 

ЗВО. 

21. Опишіть сутність інтерактивних технології викладання математичних 

дисциплін. 

22. Розкрийте інноваційні форми проведення практичних занять з «Вищої 

математики». 

23.  Розробіть фрагмент лекції, на якій передбачається вивчення метода 

Крамера. 



24. Розробіть фрагмент лекції, на якій передбачається вивчення формули  

Ньютона-Лейбніца. 

25. Розробіть фрагмент лекції, на якій передбачається вивчення формули 

Бернуллі. 

26.  Здійсніть порівняння структуру розділу «Лінійна алгебра», який 

вивчається в економічному та технічному ЗВО. 

27. Здійсніть порівняння структуру розділу «Диференціальне числення 

функції однієї змінної», який вивчається в економічному та технічному ЗВО. 

28. Розробіть фрагмент практичного заняття на тему «Застосування 

диференціальних рівнянь до розв’язання прикладних задач» для студентів 

інженерно-технічних спеціальностей. 

29. Розробіть опорний конспект вивчення теми «Ймовірність випадкової 

події: класичне, геометричне, статистичне та аксіоматичне означення». 

30. Поясніть особливості розроблення робочих навчальних програм з 

математичних дисциплін. 

 

Приклад екзаменаційного білету: 

1. Аргументуйте обґрунтованість потреби запровадження дистанційного 

навчання в системі освіти: соціально-економічна доцільність, сутність, умови 

ефективності.  

2. Поясніть проблему керівництва та лідерства у студентській академічній 

групі. 

3. Розробіть тестові завдання для перевірки рівня практичних умінь з 

розділу «Функції». 

 

Екзаменатори     Подшивайлова Л.І.,  

 

Прошкін В.В., 

 

Стеблецький А.Л. 

 

Завідувачі кафедр    Литвин О.С.,  

 

Сергєєнкова О.П.,  

 

Хоружа Л.Л. 


