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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ

Київський університет імені 
Бориса Грінченка

Кафедра теорії та історії 
педагогіки

Желанова В. В.,  д.пед.н.,  доцент,  професор
кафедри теорії та історії педагогіки

Програма  Екзамену  з
дисципліни 

«Викладання у вищій школі: Педагогіка і 
психологія вищої школи»
Змістовий модуль «Педагогіка вищої школи»

Курс Перший  курс  другого  (магістерського)  рівня
вищої освіти

Спеціальність (спеціалізація) 011 «111 Математика»

Форма проведення:
Письмова/усна/комбінована

Комп’ютерне тестування

Тривалість проведення 2 академічні години

Максимальна кількість балів 40 балів
Критерії оцінювання На одного студента припадає 40 тестових 

завдань. Правильна відповідь за кожне тестове 
завдання оцінюється 1 балом.

Перелік допоміжних 
матеріалів 

Опрацьовані й підготовлені студентами 
впродовж вивчення дисципліни матеріли

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ
З навчальної дисципліни «Викладання у вищій школі: Педагогіка і психологія

вищої школи» Змістовий модуль «Педагогіка вищої школи»

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
1. Сутність педагогіки вищої школи як науки та навчальної дисципліни.
2. Мета, завдання, об’єкт та предмет ПВШ.

3. Категоріальний апарат ПВШ (методологічні, процесуальні, сутнісні категорії
педагогіки вищої школи).

4. Сучасне  трактування  понять  компетенція,  компетентність,  професійна
компетентність викладача ПВШ.

5. Структурні компоненти системи вищої освіти в Україні (за Законом України
«Про вищу освіту» (2014)).

6. Базові терміни Закону України «Про вищу освіту» (2014).
7. Галузі педагогіки вищої школи.

8. Інтеграція педагогіки вищої школи з іншими науками.
9. Функції педагогіки вищої школи.



10. Рівні та ступені вищої освіти
11. Сутність  стандартизації  сучасної  вищої  освіти,  характеристика  стандартів

різного рівня.
12. Етапи та методи науково-педагогічного дослідження. 

13. Дидактика вищої школи (об’єкт, предмет, категоріальний апарат).
14. Концепції, що є методологічною основою сучасної дидактики.

15. Зміст освіти та його нормативне забезпечення.
16. Логіка та основні ланки процесу пізнання.

17. Основні функції процесу навчання.
18. Сутність понять «навчальна  програма»,  «освітня  програма»,  «навчальний

план».
19. Розвивальне навчання та його особливості.

20. Сутність закономірностей навчання.
21. Характеристика загальнодидактичних та специфічних принципів навчання.

22. Сутність методів навчання у вищій школі та їх класифікації.
23. Класифікація  методів  навчання  за  характером  пізнавальної  діяльності

студентів.
24. Практичні методи навчання.

25. Інтерактивні методи навчання та їх реалізація в освітньому процесі ЗВО.
26. Сучасні форми організації навчання в ЗВО.

27. Сутність лекції як форми організації навчання в ЗВО, класифікації лекцій.
28. Типи лекцій і їх трактування.

29. Семінарське заняття у ЗВО та його функції.
30. Мета та функції практичного заняття у ЗВО.

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ
1.Тип: множинний вибір-єдина відповідь
Завдання.     З  наведених  нижче  визначень  педагогіки  вищої  школи  виберіть
правильне.
Варіанти відповідей: 
а) педагогіка вищої школи – наука про закономірності навчання і виховання 
студентів, а також їх наукову і професійну підготовку відповідно до вимог держави
та суспільства;
б) педагогіка вищої школи – наука про систему вищої освіти і педагогічні процеси 
в ній; 
в) педагогіка вищої школи – наука про закономірності становлення особистості 
студента в умовах вищого навчального закладу; 
г) педагогіка вищої школи – наука, яка вивчає процес професійної підготовки у 
вищому навчальному закладі. 

2.Тип: множинний вибір-множинна відповідь
Завдання. Виділіть провідні терміни, на яких базується Закон України "Про вищу
освіту".
Варіанти відповідей: 



а) виховання; 
б)академічна мобільність
в) соціалізація; 
г)автономія вищого навчального закладу
д) академічна свобода
е) особистість;
є) якість вищої освітинавчання;
ж) освіта;
з) освітня (освітньо-професійна чи освітньо-
наукова);

и) особа з особливими освітніми потребами.

3. Тип: відповідності
Завдання:  Доберіть  до  кожної  функції  педагогіки  вищої  школи  відповідне
пояснення.

1. Аналітична А. Забезпечення  наукового  обґрунтування  цілей,  завдань,
планування педагогічного процесу, ефективного керівництва
освітньою політикою

2. ПрогностичнаБ. Розробка нових технологій і втілення результатів дослідження.

3. Проектувально
-конструктивна

В. Теоретичне  вивчення,  опис,  аналіз  педагогічних  явищ  і
процесів,  причинно-наслідкових  зв’язків;  аналіз,
узагальнення та інтерпретація і оцінка педагогічного досвіду

Екзаменатор                                ____________   В.В. Желанова
                                                           (Підпис)

Завідувач кафедри                      ____________   Л.Л. Хоружа
                                                           (Підпис)


