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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Методика викладання управлінських та економічних дисциплін у вищій 

школі є складною науково-практичною системою роботи. Вона ґрунтується на 

класичних та інноваційних підходах до навчально-пізнавальної діяльності 

студентів і постійно вдосконалюється під впливом економічних та соціальних 

процесів в Україні. 

Процес навчання висококваліфікованих магістрів з управління 

персоналом та економіки праці (менеджменту персоналу) обов’язково повинен 

включати формування знань та навичок викладача, педагога, методиста, 

психолога, які б сприяли в цілому підготовці фахівців із синтезованими 

знаннями та вміннями, адекватними кваліфікаційним вимогам. 

З огляду на специфіку цільової групи – магістри з менеджменту 

персоналу – навчання за цією дисципліною має яскраво виражений практичний 

характер, основою якого є формування і відпрацювання навичок спілкування, 

групової динаміки, технологічний тренінг процесу. 

Мета: формування знань, умінь і навичок, розвиток здібностей, які 

дозволяють оволодіти основами педагогічної майстерності. 

Завдання курсу: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: 

− теоретико-методичні засади викладання; 

− акмеологічні основи професійного становлення викладача; 

− сучасні підходи до удосконалення навчально-педагогічного процесу; 

− державні освітні стандарти вищої професійної освіти спеціалістів у 

галузі управління персоналом; 

− предмет, завдання та зміст дисципліни «Управління персоналом»; 

− принципи і методи навчання у вищій школі; 

− основи організації навчального процесу у вищому навчальному закладі 

(ВНЗ). 

Уміти: 

− аналізувати та впроваджувати у власну діяльність теоретично 
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обґрунтовані положення -найсучаснішого педагогічного досвіду; 

− застосовувати методи, прийоми організації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів (бесіди, діалогу, дискусії, мозкової атаки, сюжетно-

рольової гри, роботи в групах тощо); 

− планувати структуру, зміст, процес організації лекції, практично-

семінарського заняття; 

− укладати лекційні тексти за передбачуваною схемою, планом; 

− творчо проводити семінарські, практичні зайняття; 

− добирати оптимальні форми та методи педагогічної діяльності; 

− застосовувати сучасні освітні технології; 

− забезпечувати виконання розвиваючої, координуючої, управлінської 

функції викладача у ВНЗ; 

− здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, 

самоорганізацію. 

− використовувати знання з основ педагогічної майстерності в 

особистісному та професійному становленні; 

− використовувати елементи ораторського мистецтва. 

Вивчення дисципліни «Методика викладання дисциплін з управління 

персоналом» передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: 

“Менеджмент”, “Управління персоналом”, «Управління трудовим 

потенціалом», психології, психофізіології, акмеології, соціології. 

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оцінці 

засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи 

на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди або контрольної 

роботи із урахуванням результатів складання рубіжних атестацій чи виконання 

контрольної роботи у студентів заочної форми навчання. 

Програмою передбачено використання методів активного навчання: 

проблемних лекцій, семінарів, тематичних дискусій, аналізу ситуацій, 

імітаційного тренінгу, рольових та біржових ігор. 

Компетентності, якими оволодівають студенти в ході вивчення 
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дисципліни “Методика викладання дисциплін з управління персоналом”: 

 - загальні компетентності: здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями; 

- професійні (функціональні) компетентності – здатність до. узагальнення 

та критичного оцінювання результатів наукових досліджень.  

Освоївши програму навчальної дисципліни магістри у відповідних 

напрямах підготовки мають бути здатні компетентно вирішувати професійні 

завдання набуття практичних навичок організації навчально-пізнавального 

процесу у вищій школі та дидактичних здібностей, навичок з викладання 

економічних та управлінських дисциплін з застосуванням інноваційних, 

інтерактивних технологій навчання. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН дисципліни   
 «Методика викладання дисциплін з управління персоналом» 

№ п/п Назва змістового модуля та теми 
Змістовий модуль I. Теоретико-методичні засади викладання 
управлінських дисциплін у закладах вищої освіти 

1. Характеристика сучасного стану вищої управлінської освіти в Україні  

2. 
Предмет, завдання, основні категорії та актуальні проблеми методики 
викладання у вищій школі 

3. Принципи і методи навчання у вищій школі 

4. 
Пріоритетні напрями розвитку системи навчання та виховання у 
вищій школі 

Змістовий модуль II. Форми організації освітнього процесу та види 
навчальних занять 

5. Методика підготовки та проведення лекції у вищій школі 
6. Методика проведення практичних занять у вищій школі 
7. Інноваційні технології навчання 

8. 
Методика організації самостійної роботи студентів при вивченні 
управлінських та економічних дисциплін 

9. Контроль і оцінка знань з управлінських та економічних дисциплін 
Змістовий модуль IІI. Психолого-педагогічні аспекти викладання 
дисциплін спеціалізації управління персоналом  у закладах вищої освіти 

10. Педагогічна майстерність 
11. Педагогічна техніка 

12. 
Реалізація виховного потенціалу навчального процесу у вищому 
навчальному закладі 

13. 
Комунікативне забезпечення навчально-виховного процесу у вищій 
школі 

Змістовий модуль ІV. Проблеми та шляхи розвитку техніки викладання 
дисциплін спеціалізації управління персоналом та економіки праці у 

закладах вищої освіти  

14. 
Система відбору інформації та інформаційне забезпечення викладання 
дисциплін спеціалізації управління персоналом 

15. Управління персоналом як навчальна дисципліна 

16. 
Навчальний процес вивчення дисциплін спеціалізації управління 
персоналом та економіки праці 

17. Акмеологічний тренінг 
 Всього годин: 120  
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

для самостійного вивчення кожної теми 
 

 За кожною з тем курсу «Методика викладання дисциплін з управління 

персоналом» студент повинен опрацювати матеріал кожної теми та  виконати 

наступні  завдання. 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні засади викладання управлінських 

дисциплін у закладах вищої освіти 

Включає чотири теми, два семінарських заняття та самостійну роботу 

студента.  

Тема 1. Характеристика сучасного стану вищої управлінської освіти в 

Україні  

Тема 2. Предмет, завдання, основні категорії та актуальні проблеми 

методики викладання у вищій школі 

Тема 3. Принципи і методи навчання у вищій школі. 

Тема 4. Пріоритетні напрями розвитку системи навчання та виховання  у 

вищій школі 

  

Контрольні питання і навчальні завдання: 

1. Дайте характеристику сучасного стану вищої освіти в Україні. 

2. Назвіть напрямки реформування вищої освіти в Україні. 

3. Розкрийте поняття «педагогіка», «акмеологія», «синергетика», 

«андрагогіка». 

4. Охарактеризуйте процес навчання, його складові. 

5. Дайте характеристику взаємодії викладача і студентів у процесі навчання. 

6. Що таке методика? 

7. Назвіть вимоги до курсу методики викладання дисциплін з управління 

трудовими ресурсами. 

8. Структура вищої освіти України. 

9. Зміст освіти, складові змісту освіти. 
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10. Державний стандарт освіти. 

11. Навчальні плани і програми. 

12. Основні форми навчання у ВНЗ. 

13. Науково-методичне забезпечення навчального процесу 

14. Охарактеризуйте структуру вищої освіти України 

15. Назвіть складові змісту вищої освіти 

16. Розкрийте поняття «державний стандарт освіти» 

17. Перерахуйте основні навчальні плани і програми вищого навчального 

закладу 

18. Які форми навчання у ВНЗ ? 

19. Яка система науково-методичного забезпечення створюється у 

вищому навчальному закладі ? 

Основні поняття модулю:  

Педагогіка (від грецького – «мистецтво виховання») – наука про 

виховання, освіту та навчання. Вона має такі складові: загальна педагогіка, 

дидактика, теорія виховання. 

Загальна педагогіка розглядає питання філософії освіти, управління 

освітою, загальні категорії, закономірності, принципи (методологію) освіти. 

Дидактика – теорія навчання, яка розглядає закономірності процесу 

навчання, розвитку його учасників, створення умов, використання відповідних 

засобів, технологій тощо. 

Теорія виховання розкриває закономірності і принципи, структуру 

особистісного розвитку, соціалізації людини у процесі навчання та впродовж 

життя. 

Теорія - система знань, що описує і пояснює сукупність явищ певної 

частки дійсності і зводить відкриті в цій галузі закони до єдиного 

об´єднувального початку (витоку). Теорія будується на результатах, отриманих 

на емпіричному рівні досліджень. Теорія має бути ефективною, 

конструктивною і простою.  

Теорія пізнання (гносеологія) - вчення про природу пізнання та його 

можливості, основні закономірності, форми та методи пізнання людиною 
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навколишньої дійсності.  

Узагальнення - логічна дія, в процесі якої здійснюється перехід від 

одиничного до загального. Узагальнення відбувається шляхом абстрагування 

при утворенні понять, суджень, теорії.  

Умовивід - це така форма мислення, в результаті якої з одного або 

кількох суджень, що відображають зв´язки і відношення предметів об´єктивної 

дійсності виводиться нове судження, міркування, нова думка, що містить вже 

нове знання про досліджувані предмети, явища, процеси.  

Уява - психічний процес, що полягає у створенні людиною нових 

образів, думок, на основі її попереднього досвіду. Особливим видом уяви є 

мрія.  

Факт науковий - реальність, дійсність, складовий елемент основи 

наукового знання, віддзеркалення об´єктивних властивостей речей і процесів. 

Характерні властивості наукового факту - новизна, точність, об´єктивність, 

достовірність. На основі фактів будуються теорії, виводяться закони  

Цитата - дослівний уривок з твору, чийсь вислів, що наводиться 

(письмово чи усно) як підтвердження або заперечення певної думки чи 

ілюстрації до фактичного матеріалу. 

Вчений - фізична особа (громадянин України, іноземець або особа без 

громадянства), яка має повну вищу освіту та проводить фундаментальні та 

(або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-

технічні результати  

Категорія - форма логічного мислення, в яких розкриваються 

внУправління персоналом та економіки праці ішні суттєві сторони і відносини 

досліджуваного предмету  

Наукова робота - дослідження з метою одержання наукового результату  

Науковий працівник - вчений, який за основним місцем роботи та 

відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається 

науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-

педагогічною діяльністю та має 28 відповідну кваліфікацію незалежно від 

наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами 
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атестації  

Науковий результат - нове знання, одержане в процесі фундаментальних 

або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової 

інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового 

повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, 

наукового відкриття тощо.  

Фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та (або) 

експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про 

закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку. 

Державний стандарт освіти – це сукупність норм, які визначають 

вимоги до освітнього (кваліфікаційного) рівня. 

Складові державного стандарту освіти: 

• освітня (кваліфікаційна) характеристика; 

• нормативна частина змісту освіти;  

• тести. 

Освітня характеристика – це основні вимоги до якостей і знань особи, 

яка здобула певний освітній рівень. 

Кваліфікаційна характеристика – це основні вимоги до професійних 

якостей, знань і умінь фахівця, які необхідні для успішного виконання 

професійних обов'язків. 

Тест – це система формалізованих завдань, призначених для 

встановлення відповідності освітнього (кваліфікаційного) рівня особи до вимог 

освітніх (кваліфікаційних) характеристик. 

Організація освітнього процесу здійснюється навчальними підрозділами 

вищого навчального закладу (факультетами, кафедрами відділеннями, 

предметними або цикловими комісіями тощо). Основним нормативним 

документом, що визначає організацію навчального процесу в конкретному 

напрямку освітньої або кваліфікаційної підготовки, є навчальний план. 

Навчальний план – це нормативний документ вищого навчального 

закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та 

структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних 
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і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні 

форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, 

форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю. 

Навчальний план затверджується керівником вищого навчального 

закладу. 

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний 

навчальний рік складається робочий навчальний план. 

Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним 

стандартом освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов'язковим для 

навчального закладу. 

Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються вищим навчальним 

закладом. 

Вибіркові навчальні дисципліни вводяться для задоволення освітніх і 

кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і 

традицій конкретного навчального закладу, регіональних потреб тощо. 

Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до 

знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни. 

Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою державного 

стандарту освіти. 

Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється вищим 

навчальним закладом. 

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної 

програми підготовки, на підставі навчальної програми дисциплін та 

навчального плану вищим навчальним закладом складається робоча навчальна 

програма дисципліни, яка є нормативним документом вищого навчального 

закладу. 

Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного 

змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення 

та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю. 

Структурні складові робочої навчальної програми дисципліни: 

• тематичний план; 



 12 

• засоби для проведення поточного та підсумкового контролю; 

• перелік навчально-методичної літератури. 

Література: [34, 36, 37, 41, 49, 64, 70, 73]. 

 

Змістовий модуль II. Форми організації освітнього процесу та види 

навчальних занять 

Включає п’ять тем, два семінарських заняття та самостійну роботу 

студента.  

Тема 5. Методика підготовки та проведення лекції у вищій школі 

Тема 6. Методика проведення практичних занять у вищій школі 

Тема 7. Інноваційні технології навчання 

Тема 8. Методика організації самостійної роботи студентів при вивченні 

управлінських та економічних дисциплін 

Тема 9. Контроль і оцінка знань з управлінських та економічних дисциплін 

 

Контрольні питання і навчальні завдання: 

1. Закони, закономірності та принципи навчання. 

2. Принципи навчання у вищій школі, їх класифікація. 

3. Методи навчання у вищій школі, їх класифікація. 

4. Як ви розумієте поняття "Закономірності навчання"?  

5. Усно зробіть класифікацію закономірностей навчання.  

6. Зробіть письмовий коментар для обгрунтування закономірності 

залежності навчання від умов, в яких воно відбувається.  

7. Складіть питання для повторення матеріалу на тему: закономірності 

взаємозалежності завдань, змісту, методів і форм навчання.  

8. Що таке принципи навчання ? Розкажіть про класифікацію принципів 

навчання. 

9. Які Ви знаєте методи навчання ? 

10. Дайте класифікацію методів навчання за І.Я.Лернером, М.І. 

Махмутовим,  Ю.К.Бабанським. 

11. Характеристика основних форм організації навчального процесу у 
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ВНЗ. 

12. Особливості організації і проведення різних видів навчальних занять у 

ВНЗ (лекції, семінари, практичні тощо). 

13. Які форми організації навчального процесу Ви знаєте ? 

14. Назвіть особливості підготовки і проведення лекції. 

15. Назвіть особливості підготовки і проведення семінарів. 

16. Назвіть особливості підготовки і проведенняі ндивідуальних, 

лабораторних, практичних  занять. 

17. Як організовується консультації та самостійна робота студентів. 

18. У чому полягає практична підготовка студентів ? 

19. У чому сутність і зміст контрольних заходів. 

20. Як організовується державна атестація студентів. 

 
Основні поняття модулю:  

Методи навчання, що співвідносяться із рівнем пізнавальної діяльності 

учнів, і включає в себе: 

• інформаційно-рецептивний метод; 

• репродуктивний метод; 

• метод проблемного викладу; 

• евристичний метод; 

• дослідницький метод. 

Закономірності навчання – це стійкі педагогічні явища, які базуються на 

повторюваності фактів, навчальних дій і є теоретичною основою принципів 

навчання.  

У сучасній педагогічній технології існує певна класифікація 

закономірностей навчального процесу. Вона передбачає:  

1. Обумовленість навчання суспільними потребами – виражає стан 

розвитку державності, економіки та побуту, кількість національного доходу, 

який відводиться на забезпечення розвитку освіти. Знання цієї закономірності 

полягає ще й в тому, що навчальний процес повинен бути спрямований на 

розвиток інтелекту особистості, її творчих здібностей та уміння жити і 
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працювати в умовах справжніх ринкових відносин. Ця закономірність 

передбачає, що в незалежній Україні найкраще має жити високоосвічена, 

висококваліфікована, розумна людина. 

2. Залежність навчання від умов, в яких воно відбувається. Ця 

закономірність виражає навчально-технічну базу, наявність особистостей у 

викладацькому колективі, які по справжньому на високому рівні, що відповідає 

світовим стандартам, можуть здійснювати навчальний процес у ВНЗ. 

До умов відносяться:  

а) побутові умови життя викладача;  

б) його фінансова забезпеченість;  

в) його вміння використовувати технічні засоби в навчальному процесі, 

спираючись на високий власний професіоналізм.  

3. Взаємозалежність процесів навчання, освіти, виховання, розвитку 

особистості.  

Ця закономірність виражає вміння будувати навчальний процес на 

засадах гуманізації (доброти, людяності) з врахуванням свідомої дисципліни 

студентів, впливати на формування їх позитивних рис словом і власним 

прикладом; підходити до кожного студента індивідуально і на основі його 

інтересу, зацікавленості щодо отримання знань, розвивати творчі здібності.  

У навчально-виховному процесі потрібно належним чином виховувати у 

студентів національну гордість та вміння відстоювати свою приналежність до 

неї.  

4. Взаємозв’язок навчальних і реальних пізнавальних можливостей 

студентів. Ця закономірність виражає той аспект, що центральною ланкою в 

навчальному процесі є студент, який має альтернативні можливості для 

власного вдосконалення своїх задатків на одержання високоякісної освіти.  

Навчальні можливості студентів різні і буває іноді розвиваються в 

дорослому віці, але щоб дитина стала особистістю потрібно до 5-ти річного віку 

щоденно розвивати її мову, спілкуючись до 1,5 години з батьками щоденно.  

5. Єдність процесів викладання та навчання. Ця закономірність виражає 

спільну діяльність викладача та студента, при якій у процесі навчання 
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розвивається не тільки студент, а й удосконалює свої професійні навички 

викладач. За словами В.О.Сухомлинського, кожен вчитель є дослідник, який 

має творчу лабораторію формування особистості школяра і не має жодного 

права на помилку, бо перед ним майбутнє його держави.  

Отже процес навчання є складним (за рідким винятком), але коли він 

відбувається свідомо, у радісній формі, то завжди дає позитивні результати.  

7. Взаємозалежність завдань, змісту, методів і форм навчання в 

навчальному процесі. Ця закономірність виражає врахування досягнень у 

розвитку сучасної педагогічної науки, який повинен відбитися в підручниках з 

постійним їх оновленням, а методи і форми навчання повинні виражати 

ефективність розвитку логічного мислення, уміння застосовувати теоретичні 

знання на практиці, проявляти власну ініціативу та нестандартність у прийнятті 

рішень.  

Навчальний процес у вищих навчальних закладах – це система 

організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти 

на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних 

стандартів освіти. 

Організація навчального процесу здійснюється на принципах 

науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, 

незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та 

релігійних організацій. 

Навчальний процес у вищих навчальних закладах базується на 

багатоступеневій системі вищої освіти і здійснюється у таких формах: 

навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота 

студентів, практична підготовка, контрольні заходи. 

Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є: 

• лекція; 

• лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

• консультація. 

Лекція – основний вид навчальних занять у вищому навчальному закладі, 

призначений для засвоєння теоретичного матеріалу. 
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Лабораторне заняття - вид навчального заняття, при якому студент під 

керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні 

експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих 

теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних нави-

чок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною 

технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних 

досліджень у конкретній предметній галузі. 

Практичне заняття - вид навчального заняття, при якому викладач 

організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування 

шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих 

завдань. 

Семінарське заняття - вид навчального заняття, при якому викладач 

організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти 

готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). 

Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з 

метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих 

здібностей. 

Індивідуальні завдання є окремою формою організації навчальнго процесу 

у вищому навчальному закладі . З окремих дисциплін можуть виконуватися  у 

вигляді рефератів, розрахункових, графічних, курсових, дипломних проектів 

(робіт) тощо. Такі завдання видаються студентам у терміни, передбачені вищим 

навчальним закладом. Робота виконується студентом самостійно, при 

необхідності проводиться консультування викладачем. Може виконуватися  

комплексна тематика кількома студентами. 

Курсові роботи (проекти) є видом індивідуальних завдань і виконуються 

з метою закріплення, поглиблення та узагальнення знань, одержаних 

студентами за час навчання, а також їх застосування до комплексного 

вирішення конкретного фахового завдання. 

Керівництво курсовими роботами здійснюється викладачами. 

Захист курсового проекту проводиться перед комісією у складі двох-
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трьох викладачів кафедри за участю керівника роботи. 

Дипломні  проекти виконуються на завершальному етапі навчання 

студентів у вищому навчальному закладі і передбачають: 

• систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних 

знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, 

технічних, економічних виробничих й інших завдань; 

• розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою 

дослідження та експерименту, пов'язаних з темою проекту. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять, та являє собою 

окрему форму організації навчального процесу у ВНЗ. 

Практична підготовка - це своєрідна форма організації навчального 

процесу у ВНЗ, яка є обов'язковим компонентом освітньо-професійної 

програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом 

професійних навичок та вмінь. 

Важливу форму організаціїї навчального процесу у вищому навчальному 

закладі становлять  контрольні заходи, які включають поточний та підсумковий 

контроль.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 

лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи.  

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну 

атестацію студента i проводиться з метою оцінки результатів навчання на 

певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених 

етапах. Може використовуватися модульна та інші форми підсумкового 

контролю. 

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, 

диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в 

обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою і в терміни, 

встановлені навчальним планом.  

Семестровий екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння 
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студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 

дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід. 

Семестровий диференційований залік - це форма підсумкового контролю, 

що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної 

дисципліни виключно на підставі результатів виконаних індивідуальних 

завдань. Він проводиться при відсутності модульного контролю та екзамену і 

не передбачає обов'язкову присутність студентів. 

Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі 

результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або 

лабораторних заняттях.  

Література [2, 16, 17, 20, 34, 37, 38, 49, 52, 69] 

 

Змістовий модуль IІI. Психолого-педагогічні аспекти викладання 

дисциплін спеціалізації управління персоналом  у закладах вищої освіти 

Включає чотири теми, два семінарських заняття та самостійну роботу 

студента.  

Тема 10. Педагогічна майстерність 

Тема 11. Педагогічна техніка 

Тема 12. Реалізація виховного потенціалу навчального процесу у вищому 

навчальному закладі 

Тема 13. Комунікативне забезпечення навчально-виховного процесу у 

вищій школі 

Контрольні питання і навчальні завдання: 

1. Складові педагогічної майстерності. 

2. Педагогічна техніка як форма поведінки викладача. 

3. Техніка мови. 

4. Сучасні виховні технології. 

5. Класифікація педагогічних технологій. 

6. Технологія конструювання занять. 

7. Що таке педагогічна майстерність, її складові? 
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8. Розкрийте поняття «педагогічна техніка». 

9. Охарактеризуйте внУправління персоналом та економіки праці ішні 

елементи педагогічної техніки. 

10. Охарактеризуйте зовнішні елементи педагогічної техніки. 

11. Що таке педагогічна технологія ? 

12. Проаналізуйте сутність дидактичних педагогічних технологій . 

13. Розкрийте поняття виховних педагогічних технологій . 

14. У чому полягає технологія конструювання  навчальних занять ? 

15. Який вигляд має зведена схема заняття, що включає етапи заняття, 

зміст, методику тощо. 

16. Охарактеризуйте зміст методичного забезпечення заняття. 

 

Основні поняття модулю:  

Технологія – слово грецького походження, яке в оригіналі означає знання 

про майстерність. Раніше технологію звичайно відносили тільки до сфери 

матеріального виробництва. Останнім часом зміст цього поняття значно 

розширився. 

Педагогічна майстерність – це комплекс властивостей особистості, що 

забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на 

рефлексивній основі. 

До таких важливих властивостей належать гуманістична спрямованість 

діяльності викладача, його професійна компетентність, педагогічні здібності і 

педагогічна техніка. В цьому визначенні слід наголосити на таких моментах: 

1) педагогічна майстерність у структурі особистості – це система, здатна 

до самоорганізації, системоутворюючим фактором є гуманістична 

спрямованість; 

2) підвалиною професійної майстерності є професійна компетентність 

(спрямованість і професійні знання становлять той кістяк високого 

професіоналізму в діяльності, який забезпечує цілісність системи, що 

самоорганізується); 

3) педагогічні здібності забезпечують швидкість самовдосконалення; 
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4) техніка, що спирається на знання і здібності, дає змогу виявити 

внутрішній потенціал викладача, гармонізуючи структуру педагогічної 

діяльності. 

Усі складники педагогічної майстерності взаємопов'язані, їм властивий 

саморозвиток, а не лише зростання під впливом зовнішніх чинників. 

Отже, щоб викладач діяв творчо, самостійно виважуючи результати своєї 

діяльності і коригуючи засоби з орієнтацією з метою, він повинен мати певне 

знання з дисципліни управління персоналом, економіки праці, інших 

дисциплін, певні категорії, властивості, риси, розвиток яких забезпечить 

професійний саморозвиток педагога, а через нього – і розвиток студента. 

Гуманістична спрямованість – найголовніша характеристика 

майстерності. Що становить спрямованість особистості? Ідеали, інтереси, 

ціннісні орієнтації. Гуманістична спрямованість – спрямованість на особистість 

іншої людини, утвердження словом і працею найвищих духовних цінностей, 

моральних норм поведінки й стосунків. Це вияв професійної ідеології 

викладача, його ціннісного ставлення до педагогічної дійсності, її мети, змісту, 

засобів, суб'єктів. 

Педагогічна техніка як форма організації поведінки викладача. Знання, 

спрямованість і здібність без умінь, без володіння способами дій не є гарантією 

високих результатів. Педагогічна техніка – це вміння використовувати 

психофізичний апарат як інструмент виховного впливу, це прийоми володіння 

собою (своїм організмом, настроєм, мовленням, увагою й уявою) і прийоми 

впливу на Інших (вербальними і невербальними засобами). 

В оволодінні майстерністю можна виокремити кілька рівнів. 

Елементарний рівень. У викладача наявні лише окремі якості 

професійної діяльності. Найчастіше — це володіння знаннями для виконання 

педагогічної дії, володіння предметом викладання. Проте через брак 

спрямованості на розвиток студента, техніки організації діалогу продуктивність 

його навчально-виховної діяльності є низькою. 

Базовий рівень. Викладач володіє основами педагогічної майстерності: 

педагогічні дії гуманістично зорієнтовані, стосунки зі студентами і колегами 
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розвиваються на позитивній основі, добре засвоєно предмет викладання, 

методично впевнено і самостійно організовано навчально-виховний процес на 

занятті. Цього рівня, як правило, досягають наприкінці навчання у ВНЗ. 

Досконалий рівень. Характеризується чіткою спрямованістю дій 

викладача, їх високою якістю, діалогічною взаємодією у спілкуванні. Педагог 

самостійно планує і організовує свою діяльність на тривалий проміжок часу, 

маючи головним завданням розвиток особистості студента. 

Творчий рівень. Характеризується ініціативністю і творчим підходом до 

організації професійної діяльності. Викладач самостійно конструює оригінальні 

педагогічно доцільні прийоми взаємодії. Діяльність будує, спираючись на 

рефлексивний аналіз. Сформовано індивідуальний стиль професійної 

діяльності. 

Внутрішня техніка – створення внутрішнього переживання особистості, 

психологічне настроювання вчителя на майбутню діяльність через вплив на 

розум, волю і почуття. 

Зовнішня техніка – втілення внутрішнього переживання особистості 

вчителя в його тілесній природі: міміці, голосі, мовленні, рухах, пластиці. 

Технології традиційного навчання засновані на авторитарній педагогіці, 

яка існує в системі суб’єкт-об’єктних відносин. Метою традиційного навчання 

було дати суму визначених за вимогами держави і суспільства знань з 

обов’язкових циклів предметів, що вважалося важливішим за розвиток 

особистості як одиниці суспільства. Технологія такого навчання мала знаннєву 

орієнтацію. 

Аналітична записка про дослідження може завершувати значні етапи 

досліджень чи бути основним підсумковим документом невеликих, науково-

дослідних робіт. Вона значна за обсягом та має таку структуру: а) вступ; б) 

основна частина; в) заключна частина. 

Арифметичний контроль передбачає перевірку даних протягом всього 

процесу одержання та опрацювання інформації. Він здійснюється за допомогою 

арифметичної перевірки підсумкових даних, взаємозв’язку проміжних та 

узагальнюючих підсумків, балансового методу контролю. 
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Безперервними називаються ознаки, які можуть набувати різного 

значення в певних межах, тобто визначатись цілими одиницями та їх частками. 

Так, віддаль може подаватись в кілометрах і метрах, маса – центнерах і 

кілограмах, площа – в гектарах та арах. 

Впровадження - це досягнення практичного використання прогресивних 

ідей, винаходів, результатів наукових досліджень (інновацій). Впровадження 

інновацій вимагає перебудови сформованого виробництва, перепідготовки 

працівників, капітальних витрат і одночасно пов'язано з ризиком не отримати 

необхідний результат і зазнати збитків. 

Груповими таблицями називаються такі, підмет яких містить одиниці 

досліджуваного об’єкта, згрупованого за однією якою-небудь ознакою. 

Дискретними є такі кількісні ознаки, які мають тільки цілі числові 

значення (кількість членів сім’ї в родині, тракторів та автомобілів у 

господарстві). 

Інтервалом групування називають різницю між максимальним та 

мінімальним значеннями ознаки в кожній групі. Інтервали можуть бути рівні і 

нерівні. Рівні інтервали застосовують тоді, коли зміни кількісної ознаки 

всередині сукупності відбуваються рівномірно.  

Інформація про дослідження є документом, у якому містяться результати 

дослідження без їх інтерпретації, вона включає наступні елементи: 

Інформаційна записка про дослідження також невелика за обсягом, вона 

включає ті ж підрозділи, що й інформація. Але в підрозділі, де викладаються 

результати дослідження, підсумкові дані коментуються, тобто описуються. 

Наприкінці наводяться висновки із зазначенням виявлених тенденцій. 

Література [22, 28, 47, 51, 54, 55] 

 

Змістовий модуль 4. Проблеми та шляхи розвитку техніки викладання 

дисциплін спеціалізації управління персоналом  у закладах вищої освіти  

Включає чотири теми, два семінарських заняття та самостійну роботу 

студента.  

Тема 14. Система відбору інформації та інформаційне забезпечення 
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викладання дисциплін спеціалізації управління персоналом 

Тема 15. Управління персоналом як навчальна дисципліна. 

Тема 16. Навчальний процес вивчення дисциплін спеціалізації управління 

персоналом та економіки праці 

Тема 17. Акмеологічний тренінг. 

Контрольні питання і навчальні завдання: 

1. Поняття «навчальна дисципліна». 

2. Характеристика комплексу навчальних дисциплін з питань управління 

персоналом та економіки праці. 

3. Зміст інтегрованої навчальної дисципліни «Управління управління 

персоналом та економіки праці» та її роль у підготовці фахівців з управління 

персоналом та економіки праці. 

4. Аналіз навчально-тематичного плану навчальної дисципліни 

“Управління персоналом та економіки праці”, вибір видів занять для 

структурування. 

5. Порядок визначення опорних та базових знань і умінь, які необхідно 

засвоїти, їх розподіл для лекцій, семінарів, практичних занять. 

6. Самостійний добір змісту, технології навчання, способів взаємодії з 

аудиторією і розробка різних видів занять. 

7. У чому полягає аналіз змісту викладання певної дисципліни?   

8. Назвіть компоненти робочої програми дисципліни Управління 

персоналом та економіки праці ”. 

9. Перелічть теми навчальної дисципліни “Управління персоналом та 

економіки праці”.  

10. У чому поляшає відбір, технології, матеріалу при структуруванні 

конкретного заняття? 

11. Що таке “опорні” і “базові” знання конкретної теми навчального 

курсу, як їх визначити ? 

12. Як скласти “матрицю” змісту навчальної теми ? 

13. Як структурувати взаємодію викладача зі студентами ? 

14. Як відбирати зміст матеріалу для лекції, семінарських, лабораторних і 
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практичних занять ? 

15. Яка методика розробки дидактичних матеріалів для використання на 

різних видах занять. 

16. Як розробляти методичний супровід занять? 

17. Технології проведення акмеологічного тренінгу.  

18. Складові акмеологічного тренінгу. 

 

Основні поняття модулю:  

Навчальна дисципліна «Управління персоналом та економіки праці» – це 

дидактично обґрунтована система знань, умінь і навичок, відібраних з 

відповідного розділу економічної науки для вивчення у вищому навчальному 

закладі. 

«Управління персоналом та економіки праці» є інтегрованою 

дисципліною, яка поєднує такі навчальні предмети, як: 

• Технології управління персоналом; 

• мотивація і оцінка персоналу; 

• кадрова політика; 

• управління зайнятістю; 

• ринок праці; 

• основні напрямки демографічної політики; 

• управління трудовими ресурсами. 

Вказані вище дисципліни включені в навчальний план підготовки 

бакалавра, спеціаліста і магістра економіки та управління персоналом. Кожна 

дисципліна вивчається протягом одного семестру або навчального року на 

різних рівнях вищої ступеневої освіти. 

Вивчення курсу “Управління персоналом та економіки праці” формує 

знання та навички управління персоналом, способів впливу на мотиваційну 

сферу працівників через їх комплексну оцінку, управління зайнятістю, способів 

формування і постійного вивчення ринку праці тощо. 

Достатньо ємким є поняття кадрової політики як системи управління 

людськими ресурсами. Вана включає в себе такі напрямки: 
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• демографічна політика, 

• політика в галузі освіти, 

• політика в галузі зайнятості, 

• політика в галузі праці і заробітної плати, 

• соціальна політика. 

Кадрова політика – це комплексна система управління людськими 

ресурсами, яка базується на  суспільних потребах і включає регулювання 

демографічних процесів, підготовку кваліфікованих кадрів, їх оптимальний 

розподіл між окремими галузями та територіями країни, ефективне 

використання людських ресурсів у народному господарстві, створення 

необхідних умов праці, постійне піднесення життєвого рівня населення. 

Управління людськими ресурсами охоплює три підсистеми: 

1. Управління персоналом та економіки праці, яке забезпечує процеси 

формування та відшкодування людських ресурсів через управління 

демографічними процесами, освітою та соціальним розвитком. 

2. Управління зайнятістю, яке забезпечує процеси розподілу людських 

ресурсів через управління робочими місцями, першим розподілом та 

перерозподілом працівників. 

3. Управління персоналом, яке забезпечує процеси використання 

людських ресурсів через управління працею, кадровою роботою, соціально-

демократичними процесами. 

Як бачимо, всі дисципліни змістовно взаємопроникають одна в одне і 

являють собою систему управління людськими ресурсами в межах соціального 

управління. 

Поняття “людські ресурси” найбільш ємке. Це провідна характеристика 

населення як виробника моральних і матеріальних цінностей, що охоплює 

сукупність різних якостей людей. 

Трудові ресурси – це частина населення, яка має необхідне фізичне 

здоров’я, освіту, культуру, здібність, кваліфікацію, професійні знання для 

роботи в галузі суспільно-корисної діяльності. 

Вивчення курсу “ Управління персоналом та економіки праці ” зв’язане з 
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такими науковими та навчальними дисциплінами, як основи ринкової 

економіки, основи управління виробництвом, соціологія, психологія, економіка 

праці, демографія, статистика, економіка окремих галузей, трудове право та ін. 

Отже, вивчення цього курсу сприяє формуванню логіки мислення студентів у 

контексті змісту «Управління управління персоналом та економіки праці», 

розширенню їх світогляду, отриманню нових знань та навичок їх застосування 

в практичній діяльності. 

Враховуючи різнобічний зв’язок «Управління управління персоналом та 

економіки праці» з іншими дисциплінами, курс управління трудовими 

ресурсами дає змогу систематизувати поняття та забезпечити системність 

знань, навичок, умінь з «Управління управління персоналом та економіки 

праці», а також підготувати кваліфікованого спеціаліста з управління 

персоналом і кадрового менеджменту. 

Звіт про НДР є головним підсумковим документом соціологічного 

дослідження. Він містить такі обов’язкові елементи: титульний аркуш, список 

виконавців, реферат, зміст, перелік умовних позначень та символів, вступ, 

основну частину, заключну частину, список використаної літератури, додатки. 

Комбінаційними називаються такі таблиці, де підмет утворюється за 

двома і більше ознаками в певній їх комбінації.  

Моментні хронологічні таблиці представлені інформацією, яка відображає 

обсяг суспільного явища на певний момент, певну часову дату. Наприклад, 

чисельність населення країни, персоналу працівників підприємства, студентів 

та учнів навчальних закладів. 

Логічний контроль застосовують у взаємодії з арифметичним. Вони 

доповнюють один одного. Логічний контроль полягає у співставленні 

відповідей на взаємозв’язані між собою питання програми спостереження. 

Прості хронологічні таблиці можна поділити на три групи залежно від 

характеру поданої в них інформації: періодичні, моментні та середні. Слід 

зазначити, що хронологічні таблиці за пізнавальним змістом належать до 

динамічних рядів (рядів динаміки). 

Періодичні таблиці представлені інформацією, що характеризує обсяг 
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явища за певний проміжок часу – місяць, квартал, рік. Такими можуть бути 

обсяги товарообігу, виробництво електроенергії, випуск продукції в 

натуральному чи ціновому вимірюванні. До періодичних хронологічних 

таблиць можна віднести також виробництво тих видів сільськогосподарської 

продукції, яка не має сезонного характеру – виробництво молока та м'яса, 

продукції птахівництва. 

Статистичні групування – метод розчленування складного масового 

явища на істотно різні групи за ознаками, яким притаманні кількісні та якісні 

властивості даної сукупності, з метою дослідження його стану, розвитку та 

взаємозв’язку. 

Статистичні таблиці є особливою формою раціонального, 

систематизованого викладу узагальнюючих характеристик певної статистичної 

сукупності. Особливою перевагою статистичних таблиць є їх наочність, 

полегшене сприйняття та можливість комплексного взаємозв’язку при аналізі. 

Література: [2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 34, 64]. 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є 

складовою навчального процесу й активною формою самостійної роботи 

студентів. 

Мета контрольної роботи - поглибити та систематизувати здобуті в 

процесі вивчення курсу теоретичні знання, сформувати вміння самостійно 

працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами і 

застосовувати теоретичні знання та набуті навички в галузі педагогічної 

діяльності та сучасних дидактичних засад щодо вивчення дисциплін 

спеціалізації управління персоналом та економіки праці. 

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15-ти сторінок тексту 

(комп’ютерний набір - 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Всі 

сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Обов’язковою умовою 

написання роботи є титульний лист, зміст, що містить питання завдання із 

зазначенням сторінок, вступ, відповіді на питання (без розриву сторінок), а 
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також список використаної літератури, який має містити не менше 10 джерел. 

На літературні джерела мають бути посилання по тексту контрольної  роботи із 

зазначенням сторінок. 

Варіант контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого 

прізвища (див. табл.) 

Перша літера прізвища студента Номер варіанту контрольної роботи 

А, Б, В 1 

Г, Д, Е,Є 2 

Ж, З, І 3 

Й, К, Л 4 

М, Н,О 5 

П, Р, С 6 

Т, У, Ф 7 

Х, Ц, Ч 8 

Ш, Щ 9 

Ю, Я 10 

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

Варіант 1 

1. Лекція як організаційна форма навчання у ВНЗ, її види та функції, 

загальні вимоги до лекцій.  

2. Педагогічна майстерність викладача. 

3. Методика оцінки відповідності професійно значущих якостей фахівців з 

управління персоналом та економіки праці вимогам ринку праці. 

4. Виконайте тестові завдання: 

1. Механізм соціального управління – це:  

1) сукупність відносин, форм та методів дії на їх формування, розподіл 

(перерозподіл) та використання;  

2) сукупність методів, прийомів, форм управління суспільством та його 

підсистемами, взаємопов’язана дія яких забезпечує найбільш ефективний 
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розвиток його суспільного організму;  

3) сукупність методів, способів та форм управління, що забезпечують 

ефективний розвиток суспільства.  

4) нічого з вищезазначеного 

 

2. В загальному вигляді об'єктом управління є:  

1) людина;  

2) праця людини;  

3) людина та її праця 

4) нічого з вищезазначеного 

 

3. Чи можуть бути об'єктом управління окремі функції (наприклад, 

управління фінансами, збутом, персоналом):  

1) можуть;  

2) не можуть; 

3) скоріше можуть, ніж не можуть; 

4) скоріше не можуть, ніж можуть  

 

4. До органів державного управління персоналом загальної компетенції 

належить:  

1) Верховна Рада України;  

2) Кабінет Міністрів України та Міністерство праці України;  

3) Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України та місцеві 

адміністрації.  

4) нічого з переліченого. 

 

5. Економічні методи управління персоналом відомі в історії, як:  

1) “методи пряника”;  

2) “методи кнута”;  

3) “методи переконання”; 

4)  методи примусу. 
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6. Провідними є такі способи організації занять:  

1) групова робота;  

2) індивідуальна робота;  

3) колективна робота;  

4) теоретична робота;  

 

 7. Які форми не відносяться до групової роботи:  

1) фронтальні;  

2) бригадні;  

3) ланкові;  

4) парні;  

 

8. Коли краще застосувати лекцію ? 

1) при засвоєнні нових знань; 

2) при засвоєнні нових умінь; 

3) при використанні знань; 

4) при проведенні практикуму. 

 

9. При підготовці матеріалу для дистанційної форми навчання викладачу 

необхідно підготувати такий комплекс: 

1) наочних засобів; 

2) роздаткового матеріалу; 

3) обладнання, приборів та апаратури; 

4) текстових матеріалів з науково-методичним супроводом. 

 

10. Джерелом педагогічної майстерності є: 

1) розум і мислення; 

2) логіка та умовиводи; 

3) тренування поведінки; 

4) інтуїція та емоції. 
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Варіант 2 

1. Реалізація інноваційних підходів до підготовки кадрів в Україні 

2. Педагогічна техніка викладача. 

3. Модель формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з 

управління персоналом та економіки праці 

4. Виконайте тестові завдання: 

1. До філософських (загальнонаукових) принципів навчання можна віднести:  

1) науковість;  

2) позитивне емоційне тло навчання;  

3) системність;  

4) зв'язок теорії з практикою.  

 

2. До суто дидактичних принципів навчання можна віднести:  

1) індивідуальний підхід до учнів;  

2) наочність;  

3) міцність засвоєння знань; 

4) цілеспрямованість;  

 

3. Існують такі напрямки реалізації принципу виховного навчання:  

1) через точність і однозначність словесного означення понять;  

2) через поступове ускладнення форм самостійної роботи;  

3) через зміст навчального матеріалу;  

4) через сам процес навчання;  

 

4. Принцип науковості освіти ставить вимоги до:  

1) розгляду явищ, фактів у взаємозв'язку з іншими науками;  

2) викладу історії відкриття наукових законів;  

3) опори на життєвий досвід учнів;  

4) використання в процесі викладу матеріалу способів формування 

творчого мислення;  
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5. Оптимізація навчального процесу залежить від таких факторів:  

1) естетики навколишнього простору;  

2) планомірної перевірки й контролю знань;  

3) ускладнення методів навчання відповідно до змісту;  

4) доброзичливого морально-психологічного клімату.  

 

6. Наочні посібники залежно від органів почуттів поділяються на такі 

групи:  

1) статичні;  

2) змішані;  

3) фонічні;  

4) динамічні;  

 

7. Існують такі вимоги до використання наочних посібників:  

1) перевантаженість цифрами;  

2) поєднання слова й наочності;  

3) надмірне використання;  

4) врахування рівня адаптованості до наочних посібників;  

 

8. Відомі такі засоби формування стійких пізнавальних інтересів у 

школярів:  

1) спонукання школярів до самостійної пізнавальної діяльності;  

2) встановлення суворого логічного зв'язку в розміщенні навчального 

матеріалу;  

3) створення ситуації успіху;  

4) захоплений виклад самого навчального матеріалу;  

 

9. Я.-А. Коменський дав таку типологію учнів залежно від успішності, 

поведінки та ставлення до навчання:  

1) тупі, але невгамовні й уперті;  

2) з гострим розумом, але повільні, хоч і слухняні;  
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3) слухняні й допитливі, але повільні та мляві;  

4) тупі, із зіпсованою і злісною натурою;  

 

10. Глибоке вивчення особистості дитини означає пізнання:  

1) рівня знань, умінь, навичок дитини;  

2) характеру перебігу розумових процесів;  

3) вольового розвитку, міри наполегливості;  

4) рівня пізнавальних здібностей;  

 

Варіант 3 

1. Принципи і методи навчання у вищій школі. 

2. Педагогічна ситуація у викладацькій діяльності. 

3. Оцінка сформованості професійно значущих якостей студентів-

випускників спеціалізації «управління персоналом та економіка праці» 

4. Виконайте тестові завдання: 

1. Під змістом освіти розуміють систему, що криє в собі:  

1) мораль;  

2) світогляд;  

3) знання;  

4) уміння;  

 

2. Зміст освіти визначається такими документами:  

1) навчальним планом;  

2) підручниками;  

3) науково-популярною літературою;  

4) навчальною програмою;  

 

3. Зміст навчального посібника можуть складати:  

1) бібліографія;  

2) емпіричний матеріал;  

3) поглиблений розгляд окремих тем;  

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 34 

4) повне розроблення всіх тем;  

 

4. До навчальних посібників належать:  

1) монографії;  

2) хрестоматії;  

3) підручники;   

4) збірники вправ і задач.  

 

5. Залежно від характеру розміщення навчального матеріалу розрізняються 

програми:  

1) ступеневі;  

2) розгалужені;  

3) лінійні;  

4) спіральні;  

 

6. Засобами програмованого навчання можуть бути:  

1) програмовані підручники;  

2) розлініяні зошити;  

3) зошити з друкованою основою;  

4) сигнальні картки;  

 

7. Контроль навчання означає:  

1) перевірку;  

2) оцінку;  

3) дублювання;  

4) облік;  

 

8. У Київській духовній академії (XVIІ ст.) використовували такі оцінки:  

1) відмінно;  

2) добре;  

3) навчання охоче ретельне;  
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4) навчання задовільне.  

 

9. Відомі такі основні функції контролю:  

1) контролююча;  

2) релаксаційна;  

3) виховна;  

4) що розвиває;  

 

10. Основні педагогічні вимоги до контролю:  

1) етичність ставлення до школяра;  

2) гласність;  

3) об'єктивність;  

4) ритмічність;  

 

Варіант 4. 

1. Порівняльний аналіз сутності та змісту понять «професійно значущі 

якості» і «професійна компетентність». 

2. Семінарські заняття як форма організації навчання: класифікація, 

дидактичні цілі, функції та технологія розробки.  

3. Самовдосконалення викладача ВНЗ в контексті міжнародного 

співробітництва. 

4. Виконайте тестові завдання: 

1. За пояснювально-ілюстративного навчання передбачається:  

1) обґрунтовування вчителем наукових положень;  

2) використання засобів наочності;  

3) механічне заучування напам’ять;  

4) вияв пізнавального протиріччя;  

 

2. До методів проблемного навчання не відносять:  

1) репродуктивний метод;  

2) пошуковий метод;  
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3) дослідницький метод;  

4) проблемний виклад знань; 

  

3. До словесних методів навчання належать:  

1) бесіда;  

2) спостереження;  

3) робота з книгою;  

4) демонстрація;  

4. Що не відноситься до усного викладу знань:  

1) лекція;  

2) ілюстрація;  

3) пояснення;  

4) дискусія. 

  

5. Відомі такі види бесід:  

1) контрольна;  

2) вступна;  

3) повідомна;  

4) бесіда-повторення;  

 

6. Існують такі види роботи над друкованим матеріалом:  

1) слухання магнітофонного запису;  

2) підготування доповіді;  

3) розгляд ілюстрації в підручнику;  

4) виписка цитати з навчального посібника;  

 

7. Розрізнюють такі види вправ:  

1) технічні;  

2) письмові;  

3) лабораторні;  

4) практичні;  
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8. Лабораторний метод використовується для вирішення таких завдань:  

1) самостійного повторення досліду;  

2) обслуговування машин;  

3) підтвердження закону;  

4) набуття трудових умінь;    

 

9. За дидактичними функціями можна визначити такі типи уроків:  

1) комбінований;  

2) контролю;  

3) драматизації;  

4) ознайомлення;  

 

10. Що не може бути  домашнім завданням ?:  

1) зоровий диктант;  

2) ознайомлення з новим текстом;  

3) заучування напам'ять вірша;  

4) написання твору;  

 

Варіант 5 

1. Професійна діагностика у вищому навчальному закладі як передумова 

формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців 

2. Формування професійної спрямованості майбутніх фахівців з управління 

персоналом та економіки праці 

3. Педагогічне спілкування у ВНЗ: сутність, основні чинники ефективності. 

5. Виконайте тестові завдання: 

1. Складовими загальної педагогіки є:  

1) теорія виховання;  

2) логопедія;  

3) дидактика;  

4) теорія управління в системі освіти;  
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2. Педагогіка взаємозв'язана з такими науками: 

1) психологією;  

2) філософією;  

3) фізіологією;  

4) економікою. 

 

3. Згідно з Дальтон-планом учитель керує навчальним процесом у такий 

спосіб:  

1) дає кожному учневі індивідуальне завдання;  

2) встановлює точний строк виконання кожним учнем індивідуального 

завдання;  

3) дає кожному учневі орієнтовний план на день;  

4) пропонує раціональні методи виконання завдань.  

 

4. Доктор Йозеф-Антон Зіккінгер (мангеймська система) поділив дітей за 

розумовими здібностями на такі навчальні класи: 

1) початкові класи (не проявлені здібності);  

2) основні класи (середні здібності);  

3) класи для малоздібних;  

4) допоміжні класи для розумово-відсталих;  

 

5. Згідно з планом Трампа навчальний час учнів розподіляється так:  

1) 40 % часу на навчання у великих групах (100-150 осіб);  

2) по 20 % часу на навчання в середніх групах (30-40 осіб та на навчання у 

малих групах (10-15 осіб));  

3) 40 % часу відводиться на самостійну роботу;  

4) 40 % часу відводиться на індивідуальну роботу.  

 

6. Основні положення (ідеї) методу проектів полягали у:  

1) вихованні через запам'ятовування;  
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2) вихованні через дію;  

3) поєднанні роботи й навчання;  

4) вихованні через навіювання;  

 

7. Для розроблення системи попереджувальної: виправної та заохочувальної 

роботи в системі освіти використовують: 

1) вивчення альтернативних предметів у межах програм;  

2) класи з нормативним темпом проходження навчального курсу;  

3) впровадження факультативної підготовки учнів;  

4) класи зі сповільненим темпом проходження навчального курсу.  

 

8. Існують такі види контролю:  

1) поточний;  

2) підсумковий;  

3) попередній;  

4) періодичний.  

 

9. В педагогічній практиці використовують такі методи контролю:  

1) іспити; 

2) тестовий контроль;  

3) комбінований контроль;  

4) спостереження.  

 

10. Назвіть вид семестрового контролю: 

1) поточний;  

2) підсумковий;  

3) попередній;  

4) періодичний.  

 

Варіант 6 

1. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін з управління 
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персоналом та економіки праці у процесі фахової підготовки 

2. Управління професійною адаптацією студентів протягом усього періоду 

навчання у вищому навчальному закладі 

3. Умови ефективності, шляхи вдосконалення професійного мовлення 

викладача  

4. Виконайте тестові завдання: 

1. Людина, яка сподівається незабаром знову отримати роботи 

вважається: 

1) не зайнятою; 

2) не враховується у складі робочої сили; 

3) безробітною; 

4) не повністю зайнятою. 

 

2. Людина, яка втратила роботу через падіння економіки, потрапляє у 

таку форму безробіття: 

1) фрикційну; 

2) структурну; 

3) циклічну; 

4) перманентну. 

 

3. Існування вимушеного безробіття 

1) пояснюється тим, що заробітна плата не зростає в умовах 

перебільшеного попиту на ринку праці; 

2) пояснюється тим, що заробітна плата не знижується в умовах 

перебільшеного попиту на ринку праці; 

3) визнається навіть економістами класичної школи; 

4) відіграє значну роль у загальному рівні безробіття. 

 

4.Дж.Кейнс вважав, що: 

1) уряд повинний використовувати державні закупки, податки для 

сприяння зменшенню безробіття; 
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2) у ринковій системі є механізми, що здатні у короткий термін самостійно 

забезпечити високий рівень зайнятості; 

3) економіки повинна розвиватися на основі централізованого планування; 

4) необхідно позбутися приватної власності. 

 

5.В умовах повної зайнятості рівень фрикційного безробіття 

1) дорівнює 0; 

2) менше 1%; 

3) менше, ніж рівень циклічного безробіття; 

4) всі попередні відповіді не вірні. 

 

6. Недостатній сукупний попит призводить до зростання такої форми 

безробіття: 

1) фрикційної; 

2)  структурної; 

3) циклічної; 

4) прихованої. 

 

7. Більшість економістів вважає, що у короткотерміновому періоді рівень 

зайнятості та обсяг національного виробництва визначаються: 

1) рівнем цін; 

2) чисельністю наявної робочої сили; 

3) національним запасом капіталу; 

4) рівнем сукупних витрат. 

 

8. Зайнятість у суспільному виробництві є: 

1) глобальною; 

2) продуктивною; 

3) повною; 

4) тимчасовою. 
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9. Під повною зайнятістю розуміється: 

1) досягнення найбільш раціонального розподілу ресурсів; 

2) застосування найбільш продуктивних ресурсів; 

3) залучення до економічного обігу всіх ресурсів;  

4) використання ресурсів за їх призначенням. 

 

10. Сукупний попит на робочу силу залежить від: 

1) рівня власних податків; 

2) економічної кон’юнктури; 

3) рівня зарплати; 

4) діяльності профспілок. 

 

Варіант 7 

1. Формування понятійного апарату викладання дисциплін спеціалізації 

управління персоналому та економіки праці 

2. Структура професійно-методичної компетентності викладача. 

3. Методичні підходи до змісту та характеру викладання дисциплін 

спеціалізації управління персоналому та економіки праці 

4. Виконайте тестові завдання: 

1. Якщо людина втратила роботу через скорочення виробництва, то вона 

опинилася у такій формі безробіття: 

1) фрикційній; 

2) структурній; 

3) циклічній; 

4) прихованій. 

 

2. Природне безробіття є: 

1) циклічним; 

2) циклічним і фрикційним; 

3) фрикційним і структурним; 

4) циклічним і структурним. 
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3. Який вид ринкової кон’юнктури характеризує ситуація, коли попит на 

працю перевищує пропозицію ? 

1) працеперевищену; 

2) рівноважну; 

3) працедефіцитну; 

4) жодна відповідь не вірна. 

 

4.Він представляв класичну теорію цінової рівноваги, вважав, що основним 

регулятором ринку праці є реальна заробітна плата, яка гнучко змінюється і 

тяжіє до рівноваги на такому рівні, де обсяг ринкового попиту на працю 

дорівнює обсягу пропонованої праці. Ця людина : 

1) А.Маршалл; 

2) Н.Фрідман; 

3) Дж.Кейнс; 

4) Ніхто з перелічених. 

 

5.Яка рівновага попиту і пропозиції характеризує природну економічну 

ситуацію на ринку праці? 

1) пропозиція дорівнює попиту; 

2) попит більше пропозиції; 

3) попит менше пропозиції; 

4) пропозиція менше попиту. 

 

6. Сучасний підхід до здійснення кадрового менеджменту на підприємстві 

стверджує, що людина це: 

1) другорядний ресурс виробництва; 

2) найвища цінність суспільства; 

3) стаття витрат; 

4) довгострокова інвестиція. 
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7.Предметом управління персоналом є: 

1) певні напрямки реалізації освіти, соціального розвитку та захисту 

кадрів; 

2) певні напрямки впливу на демографічну ситуацію в країні; 

3) планування, добір та просування кадрів; 

4) відтворення, підготовка та використання кадрів. 

 

8. Серед перелічених методів роботи з персоналом назвіть той, що 

відноситься до групи економічних методів: 

1) планування; 

2) анкетування; 

3) оцінка; 

4) організація. 

 

9. Оцінка відноситься до такої групи методів роботи з персоналом: 

1) економічних; 

2) адміністративних; 

3) психологічних; 

4) соціальних. 

 

10. До групи адміністративних методів роботи з персоналом відноситься: 

1) планування; 

2) анкетування; 

3) оцінка; 

4) організація. 

 

Варіант 8 

1. Система відбору та обробки інформації для викладання фундаментальних 

дисциплін спеціалізації управління персоналому та економіки праці. 

2. Організація, методика здійснення підсумкового контролю вивчення 

управлінських та економічних дисциплін.  
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3. Класифікація активних методів навчання: кейс-технології, ділові ігри, 

імітаційні методи активного навчання.  

4. Виконайте тестові завдання: 

1. Серед перелічених  інтерактивних методів організації пізнавальної 

діяльності студентів знайдіть зайвий: 

1) мозковий штурм; 

2) конференція; 

3) проблемна дискусія; 

4) ланцюжкова доповідь. 

 

3. Серед перелічених форм організації пізнавальної діяльності студентів 

знайдіть колективну: 

1) діалог; 

2) круглий стіл; 

3) бригадне проектування; 

4) самостійна робота з довідниковою літературою. 

 

4. Яка форма організації пізнавальної діяльності студентів найбільш 

продуктивна при засвоєнні нових знань ? 

1) індивідуальна; 

2) групова; 

3) колективна; 

4) парна. 

 

5. Яка форма організації пізнавальної діяльності студентів найбільш 

продуктивна при формуванні практичних умінь ? 

1) індивідуальна; 

2) групова; 

3) колективна; 

4) інтерактивна. 
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6. Яка форма організації пізнавальної діяльності студентів найбільш 

продуктивна при контрольних заходах ? 

1) індивідуальна; 

2) групова; 

3) колективна; 

4) інтерактивна. 

 

7.Який рівень засвоєння знань свідчить про вільне володіння студентом 

навчальним матеріалом 

1) знань-знайомств; 

2) репродуктивний; 

3) конструктивний; 

4) творчий. 

 

8. Який рівень засвоєння знань свідчить про можливості студента 

перетворювати навчальний матеріал за зразком 

1) знань-знайомств; 

2) репродуктивний; 

3) конструктивний; 

4) творчий. 

 

9. Рівень знань-знайомств свідчить про уміння студента: 

1) перетворювати інформацію за алгоритмом; 

2) відтворювати конкретне поняття; 

3) переносити знання в незнайому ситуацію; 

4) пізнавати та знаходити в тексті конкретне поняття; 

 

10. Конструктивний рівень засвоєння знань свідчить про можливості 

студента: 

1) перетворювати інформацію за алгоритмом; 

2) відтворювати конкретне поняття; 
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3) переносити знання в незнайому ситуацію; 

4) пізнавати та знаходити в тексті конкретне поняття; 

 

Варіант 9 

1. Формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з 

управління персоналом та економіки праці у процесі фахової підготовки 

2. Організація роботи викладача фахових дисциплін. 

3. Сучасна методика проведення семінарських і практичних занять для 

викладання дисциплін спеціалізації управління персоналому та економіки праці.  

4. Виконайте тестові завдання: 

1. Репродуктивний рівень засвоєння знань свідчить про можливості 

студента: 

1) перетворювати інформацію за алгоритмом; 

2) відтворювати конкретне поняття; 

3) переносити знання в незнайому ситуацію; 

4) пізнавати та знаходити в тексті конкретне поняття; 

 

2. Творчий рівень засвоєння знань свідчить про можливості студента: 

1) перетворювати інформацію за алгоритмом; 

2) відтворювати конкретне поняття; 

3) переносити знання в незнайому ситуацію; 

4) пізнавати та знаходити в тексті конкретне поняття; 

 

3. Вкажіть системоутворюючий фактор при конструюванні навчального 

заняття: 

1) зміст навчання; 

2) методи навчання; 

3) форми організації пізнавальної діяльності студентів; 

4) мета організації та проведення заняття. 

 

4. На що треба звернути першочергову увагу при структуруванні взаємодії 
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викладача зі студентами на заняттях? 

1) зовнішній вигляд викладача і студентів; 

2) розміщення в аудиторії викладача і студентів; 

3) дійовий взаємозв’язок викладача і студентів; 

4) позитивний мікроклімат в аудиторії. 

 

5. На що треба звернути першочергову увагу при встановленні 

комунікативної взаємодії викладача зі студентами на заняттях? 

1) зовнішній вигляд викладача і студентів; 

2) розміщення в аудиторії викладача і студентів; 

3) дійовий взаємозв’язок викладача і студентів; 

4) позитивний мікроклімат в аудиторії. 

 

6. На що треба звернути першочергову увагу для раціонального 

використання часу  викладача і студентів на заняттях? 

1) науково-методичне забезпечення занять; 

2) розміщення в аудиторії викладача і студентів; 

3) продуктивний взаємозв’язок викладача і студентів; 

4) співвідносність мети викладача і студентів. 

 

7.Ефективність навчальних занять визначається ступенем співвідносності 

мети і: 

1) змісту занять; 

2) методів організації навчання; 

3) форм організації пізнавальної діяльності студентів; 

4) реального результату занять. 

 

8. З перелічених нижче форм організації навчального процесу виділіть зайве: 

1) навчальні заняття; 

2) екстернат; 

3) самостійна робота; 
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4) контрольні заходи 

 

9. З перелічених нижче форм організації навчання виділіть зайве: 

1) денна; 

2) кореспондентська; 

3) дистанційна; 

4) екскурсійна. 

 

10.  З перелічених нижче видів навчальних занять виділіть зайве: 

1) лекція; 

2) практична робота; 

3) семінар; 

4) індивідуальне заняття. 

 

Варіант 10  

1. Актуалізація професії сучасного фахівця з управління персоналом та 

економіки праці 

2. Професійно-методична компетентність викладача. 

3. Діагностика стану професійно значущих якостей в процесі підготовки 

фахівців з управління персоналом та економіки праці 

4. Виконайте тестові завдання: 

1.До наукових робіт студентів вищого навчального закладу належить: 

1) доповідь на семінарі; 

2) виступ на конференції; 

3) курсова робота 

4) тези лекції 

2. Кваліфікаційною роботою студентів вищого навчального закладу є: 

1) конспект змісту навчальної дисципліни; 

2) тези виступів на наукових конференціях; 

3) дипломний проект; 

4) курсовий проект. 
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3. До контрольних заходів у вищому навчальному закладі належить: 

1) практична робота; 

2) лабораторна робота; 

3) семінарське заняття; 

4) семестровий залік. 

 

4. Вкажіть науково-методичні матеріали, які використовуються під час 

контрольних заходів у вищому навчальному закладі: 

1) наочні посібники; 

2) тренувальні вправи; 

3) тестові завдання; 

4) розробки навчальних занять. 

 

5. Який вид навчальних занять доцільно використати для опанування 

вміннями планувати персонал підприємства ? 

1) практичне заняття; 

2) семінарське заняття; 

3)  навчальну конференцію; 

4) лекцію. 

 

6. Який вид навчальних занять доцільно використати для засвоєння понять 

“населення”, “трудові ресурси”? 

1) практичне заняття; 

2) семінарське заняття; 

3) навчальну конференцію; 

4) лекцію. 

 

7. Який вид навчальних занять доцільно використати  для опанування 

вміннями структурувати навчальне заняття? 

1) практичне заняття; 



 51 

2) семінарське заняття; 

3) лабораторну роботу; 

4) лекцію. 

 

8. Вкажіть дидактичну мету семінарського заняття: 

1) вироблення умінь; 

2) засвоєння знань; 

3) розвиток мовлення; 

4) усвідомлення алгоритму дій. 

 

9. Назвіть нормативно-методичні матеріали, якими викладач вищого 

навчального закладу безпосередньо користується, проводячи навчальні заняття: 

1) навчальний план дисципліни; 

2) робочий навчальний план ВНЗ; 

3) навчальний план підготовки спеціаліста; 

4) робочий навчальний план дисципліни. 

 

10. Назвіть документи, якими користуються для розробки навчального 

плану підготовки спеціаліста: 

1) професійно-кваліфікаційна характеристика спеціаліста; 

2) професіограма спеціаліста; 

3) освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста; 

4) державний стандарт освіти у вищому навчальному закладі. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Роль і місце ВНЗ в системі управління людськими ресурсами 

2. Нове управлінське мислення та шляхи його розвитку 

3. Сучасні проблеми системи підготовки спеціалістів у сфері управління 

людськими ресурсами 

4. Концептуально-проектна орієнтація у сучасній педагогічній освіті 

5. Психологічна характеристика навчальної та педагогічної діяльності 

6. Суть освіти та педагогічної діяльності 

7. Особливості педагогічного мислення 

8. Принцип «вирощування» та культура педагогічної діяльності та мислення 

9. Методологічна культура педагога та ігротехніка. Ділові ігри 

10. Акмеологічний підхід як фактор досягнення вершини професіоналізму 

11. Акмеологічні основи професійного становлення викладача 

12. Синергетика і нові підходи до процесу навчання. Ігропроектування 

13. Навчальний процес як система (синергетичний підхід) 

14. Формування синергетичного світогляду. Імітаційні методи активного 

навчання 

15. Поняття методики. Суть методики вивчення дисципліни «Управління 

персоналом» 

16. Державний освітній апарат вищої професійної освіти спеціалістів у сфері 

управління персоналом 

17. Антропоцентристська філософія і філософія коеволюції з природою 

18. Сутність концепції випереджальної освіти 

19. Освіта як проблема національної безпеки. 

20. Проява нелінійних законів еволюції, варіативність, можливість 

багатоваріантного розвитку 

21. Проблеми розвитку людини у мінливому суспільстві 

22. Формування цілісної особистості як стратегічна мета системи освіти 

23. Роль і місце морального виховання та навчання в системі освіти. Поняття 

морального імператива 

24. Сутність моральної, духовної, інтелектуальної освіти 
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25. Прагматичні аспекти навчання освітніх систем західного типу 

26. Державна політика в галузі управління персоналом. Особливості підготовки 

державних службовців 

27. Суть, необхідність формування інформаційного світогляду 

28. Еволюційний розвиток технології управління персоналом 

29. Об’єкт, предмет вивчення і структура навчальної дисципліни «Управління 

персоналом» 

30. Поняття кадрової політики. Цілі кадрової політики у галузі управління 

персоналом 

31. Особливості процесу формування та відтворення людських ресурсів. Місце і 

роль освіти в цьому процесі 

32. Організація управління персоналом 

33. Особливості психофізіології трудових процесів і соціології праці 

34. Охарактеризуйте принципи науковості, активності і самостійності навчання 

35. Охарактеризуйте принципи системи особистісного навчання, зв’язку 

навчання з життям і практикою 

36. Охарактеризуйте принципи наочності та повноти навчання 

37. Охарактеризуйте принципи врахування вікових та індивідуальних 

особливостей студентів 

38. Охарактеризуйте принципи міцності знань, спільності колективних, групових 

та індивідуальних форм організації навчання, керуючої ролі викладача 

39. Поняття методу навчання. Класифікація методів навчання 

40. Охарактеризуйте методи, запропоновані Ю.К. Бабанським 

41. Охарактеризуйте методи, запропоновані М.І. Махмутовим 

42. Охарактеризуйте загальнодидактичні методи 

43. Охарактеризуйте  лекцію як форму організації і метод навчання 

44. Завдання, переваги та недоліки лекційного викладання. Застосування методів 

активного навчання на лекціях 

45. Особливості методики і техніки проведення лекції. Проблемна лекція 

46. Семінарське заняття як форма організації навчання 

47. Види і методики проведення семінарів. Тематична дискусія 
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48. Контроль і оцінка знань студентів, методи і форми контролю 

49. Критерії і норми оцінки знань 

50. Поняття педагогічної майстерності, шляхи її становлення та розвитку 

51. Поняття «педагогічна техніка», «освітня техніка». Форми активного навчання 

52. Охарактеризуйте рейтингову систему оцінки знань 

53. Сучасні освітні технології, що використовуються у ВНЗ, проблеми їх спільності 

з технологіями школи 

54. Врахування особливостей студентів як об’єкта і суб’єкта в освітній технології 

55. Поняття «педагогічна технологія», класифікація технологій. Методи активного 

навчання 

56. Проблеми використання освітніх технологій при вивченні дисципліни 

«Управління персоналом» 

57. Поняття навчального процесу. Типи навчання. Структурні елементи 

навчального процесу 

58. Суб’єктно-генетичний підхід в організації вузівської та післявузівської 

підготовки 

59. Умови ефективності діалогічного спілкування у процесі навчання. 

60. Індивідуальний стиль спілкування викладача. 

61. Форми контролю навчання та критерії оцінок успішності. 

62. Організація, методика керівництва науково-пошуковою роботою студентів. 

63. Професійно-методична компетентність управлінсько - економічних дисциплін. 

64. Умови ефективної праці викладача фундаментальних дисциплін спеціалізації 

управління персоналом та економіки праці 

65. Організація та методика викладання дисциплін спеціалізації управління 

персоналом та економіки праці. 

66. Об’єктивні та суб’єктивні аспекти інтенсифікації вузівського 

67. процесу викладання спеціальних дисциплін. 

68. Система відбору та обробки інформації як основа викладання 

69. дисциплін з управління трудовими ресурсами. 

70. Професійно-методична компетентність викладача фахових дисциплін. 

71. Державний освітній апарат вищої професійної освіти спеціалістів у сфері 
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управління персоналом 

72. Формування цілісної особистості як стратегічна мета системи освіти 

73. Роль і місце морального виховання та навчання в системі освіти. Поняття 

морального імператива 

74. Сутність моральної, духовної, інтелектуальної освіти 

75. Умови та шляхи інтенсифікації вивчення управлінських та економічних 

дисциплін.  

76. Структура професійно-методичної компетентності викладача. 

77. Шляхи ефективності формування педагогічної техніки викладача. 

78. Методика подолання педагогічних ситуацій у викладацькій діяльності. 

79. Організація, методики самовдосконалення викладача вузу.  

80. Сутність, структура, типи навчальних лекцій. 

81. Методика відбору інформації для навчальної лекції 

82. Проблемна лекція: специфіка, методика проведення. 

83. Організація, методика підготовки та проведення лекції-діалогу. 

84. Використання Національного класифікатора України: «Класифікатор 

професій»  для визначення переліку  компетентностей здобувачів вищої освіти. 

85. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти. 

86. Організація, методика керівництва науково-пошуковою роботою студентів. 

87. Науково-фаховий рівень викладача в аспекті дотримання ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти 

88. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації світового освітнього 

простору 

89. Форми залучення викладачів ВНЗ до міжнародного співробітництва. 

90. Перспективні форми розвитку міжнародних зв’язків українських вищих 

навчальних закладів 
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