
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Методика викладання фахових дисциплін»  

курс 1 

рівень освіти: другий (магістр) 

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Форма проведення                                      письмова /усна 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  10 балів -  письмова відповідь на 1 

                                                                       питання, 15 балів - тести, 15 балів  

                                                                       – презентація власної методичної    

                                                                        розробки лекційного та  

                                                                       семінарського (практичного)  

                                                                        заняття із фахової дисципліни 

                                                                

Перелік допоміжних матеріалів:  аудиторія, яка обладнана  

                                                                       персональним комп’ютером  

                                                                       та проектором. 

                                                                 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Формування професійної компетентності викладача ВНЗ. 

2. Формування професійного іміджу викладача ВНЗ. 

3. Організація методичної праці викладача ВНЗ. 

4. Організація наукової праці викладача ВНЗ. 

5. Формування індивідуального плану роботи викладача ВНЗ. 

6. Методичні основи підготовки та проведення лекційних занять з 

професійних дисциплін. 

7. Методичні основи підготовки  та проведення семінарських занять з 

професійних дисциплін. 

8. Методичні основи підготовки  та проведення практичних занять з 

професійних дисциплін. 

9. Методичні основи організації самостійної роботи студентів. 

10.  Методичні основи організації індивідуальної роботи студентів. 

11.  Консультування як форма індивідуальної роботи із студентами. 



12.  Характеристика оцінювання навчальних досягнень студентів за 

рейтинго-модульною системою. 

13.  Комплексна перевірка знань студентів. 

14.  Види і форми контролю знань та практичних навичок студенті у ВНЗ. 

15.  Основні форми інтерактивних видів навчання. 

16.  Метод проектів у викладанні фахових дисциплін. 

17.  Метод коучингу у викладання фахових дисциплін. 

18.  Кейс-метод у викладання фахових дисциплін. 

19.  Складання навчально-методичного комплексу з фахової дисципліни. 

20.  Характеристика видів методичного забезпечення викладання фахової 

дисципліни. 

 

 

Завдання для презентації 

Розробити лекційне і семінарське (практичне) заняття в межах обраної 

професійної дисципліни із спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». Підготувати презентацію для проведення лекційного та 

семінарського (практичного) заняття. Підготувати білети (2 варіанти) для 

проведення модульної контрольної роботи студентів з обраної теми лекційного 

та практичного заняття. Підготувати усний виступ у якості викладача фахової 

дисципліни тривалістю 10 хвилин.  

 

 

 

 

Екзаменатор               Лойко В.В. 

 

Завідувач кафедри     Рамський А.Ю.  

 

 
 


