
Програмові вимоги до іспиту з навчальної дисципліни  

«Дидактичні системи у вищій освіті» 

1. Предмет курсу “Дидактичні системи у вищій освіті”, його зміст, мета й 

завдання. 

2. Основні категорії, поняття та визначення курсу. 

3. Дидактика як система. 

4. Принципи теорії та методики навчання. 

5. Принцип науковості. 

6. Принцип систематичності та послідовності. 

7. Принцип наочності. 

8. Принцип спрямованості навчання на вирішення проблеми взаємозв’язку 

завдань освіти, виховання і розвитку. 

9. Принцип активності навчального процесу. 

10. Принцип неперервності самоосвіти. 

11. Сутність поняття “дидактична система”, сутність системної властивості 

цього поняття та його компоненти. 

12. Розрізнення термінів “дидактична система”, “дидактична концепція”, 

“дидактична теорія”. 

13. Характеристика категорій: “мета навчання”, “викладання”, “учіння”, 

“освіта”, “зміст навчання”, “навчальний план”, “навчальна програма”, 

“навчальна дисципліна”, “підручник”, “навчальний посібник”, “метод 

навчання”, “самоосвіта”, “навчальна ситуація”. 

14. Вимоги держави і суспільства до змісту, обсягу та рівня підготовки 

громадян України визначені державним стандартом вищої освіти. 

15. Педагогічна технологія, її основні методологічні вимоги. 

16. Складові нових педагогічних технологій: психолого-педагогічна наука, 

суспільні науки, передовий педагогічний досвід, народна педагогіка, досвід 

минулого. 

17. Технологія навчання. 

18. Професійна підготовка викладача вищої школи. 

19. Рівні готовності викладача до педагогічної діяльності та їх 

характеристика. 

20. Практичне здійснення навчального процесу по кредитно-модульній 

системі, переваги та недоліки. 

21. Поняття “педагогічна техніка”, його зміст і різновиди. 

22. Педагогічний імідж у професійній діяльності викладача (педагогічна та 

акторська майстерність, функції артистизму, педагогічне сприймання). 

23. Формування професійних компетенцій, лідерських якостей. 

24. Зміст навчання. 



25. Методи навчання. 

26. Веб-системи, мультимедійні методи представлення навчальної 

інформації. 

27. Засоби навчання. 

28. Дистанційні засоби організації самостійної роботи студентів. 

29. Форми навчання. 

30. Форми контролю. 

31. Комунікативність викладача вищої школи, значення педагогічного 

спілкування. 

32. Поняття педагогічного спілкування, його особливості й види. 

33. Структура та стилі педагогічного спілкування. 

34. Методи та форми організації навчально-виховного процесу у сучасній 

вищій школі. 

35. Вимоги до проведення занять у ВНЗ: організаційні, виховні, дидактичні, 

фізіолого-гігієнічні, управлінські, навчально-методичні. 

36. Основні підходи до класифікації методів навчання. 

37. Позааудиторна робота студентів. 

38. Поняття “навчально-методична робота” його характеристика. Вимоги до 

навчально-методичної роботи викладача вищого навчального закладу. 

39. Форми навчально-методичної роботи (робоча програма, навчальна 

програма, індивідуальний план роботи, методичні вказівки та рекомендації, 

завдання для самостійної роботи студентів, тести). 

40. Вимоги до рецензування науково-дослідних, творчих та кваліфікаційних 

робіт. 

41. Професійно значущі якості педагога в організації ефективної взаємодії зі 

студентами. 

42. Структура навчальної дисципліни. 

43. Загальна система розробки дидактичних систем. 

44. Представлення видів і форм навчальних занять. 

45. Оптимізація навчального плану відповідно до вимог нормативних 

документів. 

46. Цілі й зміст навчального матеріалу за структурним елементом. 

47. Оцінювання ефективності пізнавальної діяльності студента. 

48. Майстерність викладача у забезпеченні ситуації успіху студента на 

заняттях. 

49. Набуття навичок розподілу навчального часу. 

50. Набуття навичок самостійної педагогічної роботи (складання планів-

конспектів лекцій, семінарських, практичних та лабораторних занять, 

організація конференцій, наукових семінарів). 


