
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра фінансів та економіки
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Форма проведення                                      тестування (електронне в Moodle)
Тривалість проведення                               1 год. 20 хв.
Максимальна кількість балів:                    40 балів
Критерії оцінювання:                                  1 бал - за 1 правильно розв’язане 
                                                                       тестове завдання
                                                                       
Перелік допоміжних матеріалів: персональний комп’ютер
                                                                       з доступом до Інтернету.
                      

Орієнтований перелік питань:

1. Мета і задачі дисципліни “Методика викладання фахових дисциплін”
2. Концепція освіти і навчання в Україні у новому тисячолітті
3. Освітні  інноваційні  хаби:  теоретичний  контент  та  позитивні

очікування їх функціонування
4. Зміщення парадигм в освіті, як основа для розв’язування проблем, що

не розв’язуються традиційними способами.
5. Роль організатора навчання

6. Наукова публікація: поняття, функції, основні види
7. Результативність та ефективність економічної гри для студента
8. Наукова монографія, наукова стаття, тези
9. Перспективи розвитку освітніх установ у освіті

10. Навчально-методичний  комплекс  дисципліни:  завдання,
структура

11. Як утримати увагу слухачів протягом лекції?
12. Навчальний  посібник,  курс  лекцій,  опорний  конспект  з

дисципліни, наочна презентація
13. Психолого-педагогічні аспекти навчальної роботи в ході викладання

фахових дисциплін
14. Процес  наукового  дослідження,  його  характеристика  та  етапи

проведення
15. Загальні  педагогічні  особливості  методики  викладання  фахових

фінансово-економічних дисциплін
16. Активні форми навчання в контексті нової парадигми освіти



17. Економічна  гра:  зміст,  характеристика  та  механізм  застосування  і
правила використання

18. Наукові  дослідження  –  шлях  до  розв’язання  проблем  методики
викладання у ЗВО

19. Концепція освіти і навчання у XXI ст.
20. Як зацікавити слухачів уважно слухати лекцію?
21. Сутність і гуманітаризація освіти
22. Роль учителя в навчальному та виховному процесі
23. Перспективи розвитку освітніх установ у світі
24. Чому слід враховувати характер і вік аудиторії?

25. Предмет і сутність наукових досліджень
26. Психологічні аспекти активізації фахового економічного навчання в

ЗВО
27. Відмінності у стилі опрацювання інформації студентами
28. За якими показниками слід оцінювати лекційне заняття?
29. Показники оцінки якості практичного заняття
30. Початок і кінець лекції: яким він має бути?
31. Структура навчально-тематичного плану дисципліни
32. Види наочної презентації лекційного матеріалу
33. Курс  лекцій  і  опорний  конспект  лекцій:  принципи  їх

підготовки
34. Критерії оцінки знань студентів

35. Практичні та семінарські заняття з економіки та фінансів
36. Науково-дослідницька діяльність студентів

37. Процес  оцінювання  як  спосіб  контрою  за  освітньою  діяльністю
студента 

38. Порівняння традиційних і нетрадиційних слухачів
39. Психологія навчання студентів стаціонару
40. Основні організаційні форми роботи із слухачами
41. Особливості  психології  навчання  дорослих.  Форми

навчання
42. Як можна прискорити процес навчання дорослих слухачів?
43. Найважливіші  навчальні  принципи,  що  підвищують

ефективність навчання
44. Вимоги до лекційних занять у ЗВО
45. Форми активного навчання у ЗВО
46. Застосування  навчальних  і  рольових  ігор  для  потреб

викладання фінансів
47. Використання  методу  “мозкового  штурму”  для  творчого

розв’язання проблем
48. Використання ситуаційних вправ
49. Ділові ігри: доцільність, суть, відмінність від рольових ігор
50.  Комплексні  контрольні  завдання:  суть,  доцільність

застосування
51. Форми контролю знань



52. Як  розвинути  сміливість  і  впевненість  у  собі  під  час
публічних виступів?

53. Як готуватися до виступу?
54. Методика підготовки та оформлення публікацій

55. Контроль результатів навчання студентів в ході їх підготовки у ЗВО
56. Вибір теми та реалізація дослідження
57. Форми звітності при науковому дослідженні

58. Головні передумови і секрети хорошого публічного виступу
59. Лекція: методика підготовки та хід її викладу на занятті

60. Як покращити пам’ять?

Екзаменатор           Краус Н.М.

Завідувач кафедри Рамський А.Ю.


	6. Наукова публікація: поняття, функції, основні види

