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ВСТУП
                                                                   

Програма навчальної дисципліни “Педагогіка і психологія вищої школи” складена відповідно
до освітньо-професійної програми підготовки другого (магістерського)  рівня вищої освіти
напряму підготоки: 105 – прикладна фізика та нано матеріали, 153 – мікро та нано системні
технології 

1. Опис навчальної дисципліни  

1.1.  Метою  викладання  навчальної  дисципліни  є  надання  магістрам  цілісної  і  логічно-
послідовної системи знань про психологічні особливості педагогічного процесу у вищій школі. 

     1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
                   обгрунтування методологічних і теоретичних засад педагогічного процесу у вищій  
                   школі на сучасному етапі розвитку науки і людства; ознайомлення з законодавчими

актами України про вищу освіту і концепцію її розвитку;
ознайомлення зі специфікою та структурою педагогічного процесу у ВШ;
ознайомлення з теорією та практикою педагогіки вищої школи на сучасному етані
розвитку України та інших країн;
ознайомлення зі психологічними особливостями педагогічного процесу.
визначення  шляхів  удосконалення  й  розвитку  організаційних  форм  навчально-
виховної роботи;
виявлення та обгрунтування умов успішної реалізації принципів і методів навчання.
розкриття  основних  закономірностей,  мети,  змісту,  самовиховання  та  самоосвіти
студентів.

1.3. Кількість кредитів - 3 кредити.
1.4. Загальна кількість годин – 90 годин

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

1-й -й
Семестр

1-й -й
Лекції

 16 год.  год.
Практичні, семінарські заняття

16 год.  год.
Лабораторні заняття

 год.  год.
Самостійна робота

58 год.  год.
Індивідуальні завдання 

год.

1.6. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні
досягти таких результатів навчання як оволодіння структурою педагогічного процесу вищої
школи  та  його  основні  напрямки  розвитку  на  сучасному  етапі;
основи педагогічної майстерності викладача вищої школи; основні психологічні особливості
студентської  молоді;  основні  моделі  поведінки  та  форми  спілкування  викладача  вищої
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школи;  класифікацію  методів  та  форм  освітнього  процесу;  уміти:
користуватись  різними  методами  навчання  і  виховання;  науково  обгрунтовувати  вибір
принципів  навчання  і  виховання;  аналізувати  систему  вищої  освіти  в  Україні  та  інших
країнах  світу;  вміти  розв’язувати  різні  педагогічні  завдання  щодо  проблем  вищої  школи;
аналізувати  наслідки  своєї  педагогічної  діяльності;  виявляти  особливості  різноманітної
поведінки студентів.

                                                          

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1.Специфіка педагогічного процесу 

у вищій школі.

Тема 1. Психологічні особливості суб’экт 
суб’єктних відносин у вищій школі.

                          Педагогіка вищої школи як галузь педагогічних знань. Предмет, мета, 
завдання, критерії педагогіки вищої школи. Криза світової вищої освіти. Основні напрями 
розвитку вищої освіти. Гуманізація і демократизація вищої школи. Форми, рівні, стилі 
спілкування науково-педагогічного працівника зі студентами. Моделі поведінки викладача 
під час навчального процесу. Педагогічна майстерність викладача. Педагогічний такт. 
Психолого-педагогічні компетенції науково-педагогічного працівника вищого навчального 
закладу. Педагогічні здібності викладача вищої школи.

Тема 2. Психологічні особливості 
виховання студентів.

                          Психологічні особливості студентської молоді. Мета, завдання виховання 
  майбутніх високо-кваліфікованих спеціалістів. Розумове, естетичне, моральне, фізичне, 
екологічне, патріотичне виховання студентів. Принципи, методи, форми виховної 
діяльності у вищому навчальному закладі. Куратор академічної групи: вимоги до 
діяльності.     

Розділ 2. Дидактичні основи педагогіки 
вищої школи.

Тема 1.Види, принципи, методи навчання 
у вищій школі.

                              Дидактика вищої школи: суть, завдання. Види, стилі навчання. Принципи
дидактики, їх характеристика. Поняття методу навчання. Класифікація методів навчання. 
Методи організації навчально-пізнавальної діяльності у вищій школі. Методи 
стимулювання і мотивування навчально-пізнавальної діяльності у вищій школі. Методи 
контролю у вищій школі. 

Тема 2. Форми організації навчально-
пізнавальної діяльності.

                          Поняття форм організації навчально-пізнавальної діяльності у вищій школі.
Класифікація форм навчання. Лекція як основна форма організації навчально-пізнавальної
діяльності. Вимоги, дидактична мета, типи, види лекцій у вищій школі. Семінарське, 
практичне, лабораторне заняття як форми організації навчальної діяльності. Мета, 
завдання, вимоги.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем Кількість годин
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денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі

л П лаб. інд. с. р. л П лаб. інд. с.
р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Розділ 1. Специфіка педагогічного процесу у вищій школі

Тема 1.Психологічні
особливості суб’єкт 
суб’єктних від- 
ношень у ВШ.

   22 4 4  14

Тема 2. 
Психологічні 
особливості 
виховання у ВШ. 

   23 4 4 15

Разом за розділом 1   45 8 8 29
Розділ 2. Дидактичні основи педагогіки вищої школи

Тема 1. Види, стилі, 
принципи, методи 
навчання у ВШ.

   23 4 4 15

Тема 2. 
Класифікація форм
навчання. 

   22 4 4 14

Разом за розділом 2    45 8 8 29
Усього годин    90 16 16 58

4. Теми семінарських  занять
№
з/п

Назва теми Кількість
Годин

1 Розвиток вищої освіти на Україні 4
2 Розвиток вищої освіти в різних країнах світу 4
3 Дидактична система у вищій школі 4
4 Основні питання виховання. Педагогічна майстерність викладача

ВШ.
4

всього 16

5. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
Годин

Форма
контролю

1 Роль вищої освіти в сучасній
цивілізації. 

Вивчити сучасний стан вищої
освіти у різних країнах світу.
Порівняти умови навчання та

життя студентів у різних
країнах. Зробити висновки.

14 Наукова 
доповідь, 
презентація

2 Виховання та самовиховання 
студентів. Мета, завдання, 

14
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методи. Робота куратора 
академічної групи. 
Скласти питання до анкети чи 
бесіди зі студентами з питань 
розумового, морального, 
естетичного, валеологічного, 
фізичного, патріотичного, 
правового виховання.
Скласти план виховної роботи 
на 1 семестр куратора 
академічної групи.                       

План
виховної
роботи

3.  Педагогічні технології. 
Інноваційна педагогічна 
діяльність. Проблема 
підвищення пізнавальної 
діяльності студентів. 
Опрацювати наукові джерела:1, 
4,6, 8.  Створити презентацію за
темою.

                           12 Наукова
доповідь,
презентація
                     

4. Підготовка до контрольної 
роботи. 
Вивчити  розглянуті питанні 
лекцій.

                           6 контрольна 
робота

5. Підготовка до заліку.
Опрацювати наукові джерела: з 
1 по 13.

                          12 Залікова 
робота

Разом                            58

 

 
6. Методи навчання

Методи  організації  навчально-пізнавальної  діяльності,  методи  стимулювання  та
мотивування навчально-пізнавальної діяльності, методи контролю.

7. Методи контролю
Поточний контроль:

усне опитування, наукові доповіді,  презентація.
Рубіжний контроль: контрольна робота.              
Підсумковий контроль: письмова залікова робота.

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль та самостійна робота Сума
Розділ 1 Розділ 2

Т1 Т2 Т1 Т2 Конторольна
робота

Залік 100

15 15 15 5 10 40

Контрольна робота складається з 20 тестів, за кожну правильну відповідь -  0,5бали.
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Письмова залікова робота складається з 2 теоретичних питань за правильні відповіді
на  які  студент  отримує  40  балів:  20  балів  максимально  одержує  студент  за  одну
правильну відповідь.

          Студент отримує:
          19-20 балів – за повне розкриття змісту питання, використання термінології, 
наведення прикладів;
           15-18 балів – за повне розкриття змісту питання, але з деякими помилками;
           11-14 балів – правильне розкриття змісту, допущення деяких помилок в 
термінології;
           7-10 балів – неповне розкриття змісту, допущення грубих помилок;

 3 - 6 балів – допущення грубих помилок, непослідовність в викладанні матеріалу.

Бали, які можуть отримати студенти:
Розділ 1
Т1 –  наукові доповіді на семінарських заняттях, презентація за темою
Т2 –  наукові доповіді, презентація за темою
Розділ 2
Т1 –  наукова доповідь, презентація або письмова робота 
Т2 –  наукова доповідь, контрольна робота

 10 балів – презентація: 5 балів –  3 слайди, відсутність структурованості
7 балів – 4 слайди, структурованість; 10 балів – 6 слайдів, структурованість, повне 
розкриття теми
5 балів – доповідь (науковість, структурованість, доказовість, спирання на першоджерела),
5 балів – міні реферат: 3 балів – неповне розкриття змісту теми, список використаних 
наукових джерел; 4 балів – повне розкриття змісту теми, висновки, список використаних 
наукових джерел;  5 балів - повне розкриття змісту теми, план, висновки, список 
використаних наукових джерел
5 балів – план виховної роботи куратора на 1 семестр за всіма видами виховної роботи, 
різноманіття форм, тем;
3 бали – план виховної роботи: кілька видів виховної роботи, відсутність різних форм 
виховного впливу. 
        
 

       Теми письмових робіт і презентацій.
1. Роль Вищої освіти у сучасному світі.
2. Контроль за якістю навчально-виховного процесу у ВШ.
3. Проблема підвищення пізнавальної діяльності студентів.
4. Комунікативна культура викладача ВШ.
5. Педагогічна майстерність викладача ВШ.
6. Організації самостійної і індивідуальної роботи студента.
7. Форми самостійної роботи студентів.
8. Педагогічне проектування. Етапи і форми.
9. Психологічні особливості студентської молоді.
11. Організації тестового контролю.

      12. Психологічна корекція особистості студента.
      13. Самовиховання студентів. Мета, завдання, методи.
      14. Сторінки розвитку українських університетів.

15. Основні напрями поліпшення якості підготовки фахівців і розвитку системи вищої 
освіти в Україні.

16. Методологічна основа проведення педагогічних досліджень.
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17. Організація навчально-дослідної роботи студентів.
18. Зміст навчально-творчої діяльності, методи, модель управління.
19. Форми організації навчання у ВНЗ.
20. Педагогічне надбання Києво-Могилянської академії.
21. Моральне виховання студентів. Мета, завдання.
22. Естетичне виховання студентів.
23. Професійне, правове, екологічне виховання студентів. Мета, завдання.
24. Молода родина у ВШ. Шляхи розвитку.
25. Розвиток вищої ости в різних країнах світу.
26. Основні напрямки розвитку вищої освітив світі.
27. Сучасні технології навчання у ВНЗ.
28. Процес виховання студентської молоді, завдання, принципи.
29. Зміст освіти у вищому навчальному закладі.
30. Факультативи, спецкурси і спецсемінари як форми організації навчання у вищій 

школі.
31. Навчальна, виробнича практика студентів.
32. Педагогічна майстерність науково-педагогічного працівника.
33. Підготовка студентів до сімейного життя.
34. Гендерний аспект виховання.
35. Куратор академічної групи. Функції, завдання, методика виховної роботи.
36. Зміст та форми методичної роботи у вищому навчальному закладі.
37. Нормативно-правова база вищої освіти в Україні.
38. Компетентнісний підхід як основа формування Європейської рамки кваліфікацій і 

Національної рамки кваліфікацій України.
39. Магістратура: досвіт та перспективи.
40. Глобалізація вищої освіти.
41. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід.
42. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи.
43. Освіта в класичному університеті.

Орієнтовні питання для заліку.
1. Основні галузі педагогічних знань. ПВШ як галузь педагогічних знань.
2. Основні складові педагогічного процесу у вищій школі.
3. Предмет, мета, завдання, критерії ефективності вищій школі.
4. Криза світової системи вищої освіти. Причини виникнення, шляхи подолання.
5. Вплив світової кризи на розвиток вищої освіти в Україні.
6. Психологічні особливості ранньої та пізньої юності.
7. Форми спілкування викладача вищої школи зі студентами.
8. Моделі поведінки викладача  під час педагогічного процесу.
9. Методи навчання, їх класифікація.
10. Методи організації навчальної діяльності у вищій школі.
11. Методи стимулювання та мотивування навчальної діяльності.
12. Методи контролю. Функції контролю. Види контролю.
14. Лекція як основна форма організації навчальної діяльності у вищій школі. 
Дидактична мета. Типи лекції, їх характеристика.
15. Види лекції. Їх характеристики.
16. Форми організації навчальної діяльності у вищій школі.
17. Семінар у вищій школі. Мета, завдання, види.
18. Практичне заняття у вищій школі. Методика, завдання.
19. Лабораторне заняття у вищій школі. Мета, вимоги до проведення.
20. Самостійна робота студентів як форма організації навчання у вищій школі.
21. Рівні та стилі педагогічного спілкування.

8



22. Психолого-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника вищого 
навчального закладу.
23. Педагогічні здібності науково-педагогічного працівника вищого навчального 
закладу.
24. Вимоги до особистості викладача вищої школи.
25.Основні напрямки розвитку вищої освіти в сучасному просторі.
26. Принципи навчання у вищій школі. Методика застосування.
27. Види і стилі навчання у вищій школі.
28. Принципи виховної роботи у вищій школі. Їх характеристика.
29. Методи виховання у вищій школі. Їх класифікація.
30. Методи формування свідомості студентів. Їх характеристика.
31. Методи формування позитивного досвіду студентів. Їх характеристика.
32. Самовиховання. Методи самовиховання студентської молоді.
33. Види і форми виховної роботи у вищій школі.  
34. Навчання та освіта як основні педагогічні категорії. Структурні елементи процесу 
викладання та учіння.

Шкала оцінювання

Сума  балів  за  всі  види
навчальної  діяльності
протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену для заліку

90 – 100 відмінно 

Зараховано70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 Незадовільно не зараховано

9. Рекомендоване методичне забезпечення
Базова література

1. Степанов О.М. Основи психології і педагогіки. /О.М.Степанов – Київ, 2012. 526 с.
2. Волкова Н.П. Педагогіка ВШ. /Н.П.Волокова – Київ, 2012. 615 с.
3. Подольская Е.А. Психология и педагогика высшей школы. /Е.А.Подольская – Харьков,

2011. 315 с.
4. Кнодель Л.В. Педагогіка ВШ. /Л.В.Кнодель – Київ, 2008. 134 с.
5. Вітвицька С.С. Основи педагогіки ВШ. /С.С.Вітвицька – Київ, 2011. 383 с.
6. Фіцула М.М. Педагогіка ВШ. /М.М.Фіцула – Київ, 2010. 454 с.
7. Ортинський В.А. Педагогіка ВШ. /В.А.Ортинський – Київ, 2009. 471 с.
8. Гайдай Т.В. Педагогическая психология. /Т.В.Гайдай – Москва, 2003.
9. Кононюк А.Е. Университеты мирового класса. /А.Е.Конюк– Киев, 2011. 138 с.
10. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в ВШ. /Ю.Г.Фокин– Москва, 2002.  224 с.
11. Євтух М.Б. Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень. /М.Б.Євтух – Київ,

2010.  248 с.
12. Яблонко В.Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості. /В.Я.Яблонко –

Київ, 2008. 220 с.
13. Лунячек В.Е. Основи педагогіки вищої школи. /В.Е.Лунячек – Харків, 2014. 252 с.
14. Фіцула М.М. Педагогіка ВШ. /М.М.Фіцула - Київ, 2014. 454 с.
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Допоміжна література         
      

1. Матвієнко П.В. Філософська культура. /П.В.Матвієнко – Харків, 2011. 295 с.
2. Думки, підказані серцем. Роздуми про виховання студентів / За ред. М.В.Полякова. 

– Дніпропетровськ, 2011. 263 с.
3. Чибісов Н.Г. Вищій навчальний заклад як середовище формування цінностей 

студентської молоді в соціокультурних умовах сучасної України. /Н.Г.Чибісов – 
Харків, 2004. 256 с.

4. Руденко В.Н. Культурологические основы целостного содержания высшего 
образования. /В.Н.Руденко - Бендеры, 2003. 282 с.

5. Бєланова Р.А. Гуманізація та гуманітаризація освіти в класичних університетах. 
/Р.А.Бєланова – Київ, 2002. 214 с.

6. П’ятницька-Познякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі. 
/І.С.П’ятницька-Познякова – Київ,2003. 115 с.

7. Виховання в контексті соціальної адаптації студентів. /Сб.пр.авт.кол. – Харків, 2003.
176 с.

8. Даниленко Л.І. Теоретичні аспекти освітньої інноватіки. /Л.І.Даниленко – Київ, 
2001. 231 с.

9. Дзвінчук Д. Освіта в історико-філософському вимірі. /Д.Дзвінчук – Київ, 2006. 378 
с.

10. Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді./Сб.пр. – Київ, 
2012. 319 с.

11. Коротяев Б.И. Теория педагогической философии. /Б.И.Коротяев – Луганск, 2012.  
251 с.

12. Никифоров В.Е. Теоретические основы педагогики высшей школы. 
/В.Е.Никифоров – Рига, 2003. 103 с.

13. Січкарук О. Інтерактивні методи навчання у ВШ. /О.Січкарук – Київ, 2006. 87 с.

14. П’яткова Г.П. Технологія інтерактивного навчання у ВШ. /Г.П. П’яткова– Львів, 
2009. 119 с.

15. Фурман А.В. Організаційно-діяльнісні ігри у ВШ. /А.В.Фурман – Тернопіль, 2014. 
271 с.

16. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. /А.С.Філіпенко – Київ, 2004. 196 с.

17. Малахова Н.Б. Наукові основи викладання у ВШ. /Н.Б.Малахова – Харків, 2010.  
206 с.

18. Современные образовательные технологии. /Л.А.Дарынская, Г.И.Молодцова. – 
Москва, 2011. 432 с.

19. Арыдин В.М. Учебная деятельность студентов. /В.М.Арыдин – Донецк, 2000.  78 с.

20. Жиляєв І.Б. Вища освіта України. /І.Б.Жиляєв – Київ, 2015.  95 с.

21. Інтеграція в європейський освітній простір./Авт.кол./ – Ужгород, 2011. 559 с.

22. Філософія і методологія вищої освіти України в контексті євроінтеграційних 
процесів./Авт.кол./ – Київ, 2011. 319 с.
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23. Вища освіта в Україні. /В.Г.Кремень. – Київ, 2005.  327 с.

24. Концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностики 
освітніх результатів в вищіх навчальних закладах. /Заг.ред. В.І.Луговий. – Київ, 
2014. 232 с.

25. Біляковська О.О. Дидактика ВШ. /О.О.Біляковська – Київ, 2013. 358 с.

26. Осташова В.О. Правове самовиховання студентської молоді в умовах формування 
громадянського суспільства в Україні. /В.О.Осташова – Полтава, 2012. 168 с.

27. Борейко В.Є. Екологічна культура. /В.Є.Борейко – Київ, 2004. 116 с.

28. Давидова Ж.В. Педагогічні умови формування духовно-ціннісних орієнтацій 
студентської молоді. /Ж.В.Давидова – Харків, 2013. 20 с.

29. Подоляк Я.В.Самосовершенствование студентов. /Я.В.Подоляк – Харьков, 2011. 
171 с.

30. Калашник Н.Г. Самостійна робота – потужний засіб сучасної освіти і виховання. 
/Н.Г.Калашник – Запоріжжя, 2005. 326 с.

31. Яблоноко В.Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості. 
/В.Я.Яблонко – Київ, 2008. 257 с.

32. Костюк І.В. Національно-громадянське виховання студентів. /І.В.Костюк – Львів, 
2010. 265 с.

33. ВШ як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді. /Кер.авт. кол. 
М.І.Михальченко/. – Київ, 2012. 319 с.

34. Самойлова Н.В. Розвиток валеологічної компетентності студентів. /Н.В.Самойлова 
– Харків, 2011. 19 с.

 

                                                                  10. Інформаційні ресурси

http  ://  pedagogika  -  h  /  blogspot  /  com  /2013/10/3.  html

http  ://  studopedia  /  org  /10-59423.  html

http  ://  bukvar  .  su  /  pedagogika  /79761-  Pedagogicheskie  -  vzglyady  -  Dzhona  -  Lokka  .  html

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%BD_%D0%9B%D0%BE%D0%
BA

http://m.pidruchniki.com
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