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ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни  «Педагогіка і
психологія  вищої  школи» складена   відповідно  до  освітньо-професійної
програми  на  рівні  вищої  освіти  «Магістр»   за  напрямом   104  Фізика  та
астрономія.

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  поглиблення  уявлень
щодо психологічних особливостей педагогічного процесу у вищій школі та
забезпечення професійної підготовки педагогічних кадрів для вищої школи.

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1. Психологія вищої школи
2. Педагогіка вищої школи

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.  Метою  навчальної  дисципліни  –  вивчення  закономірностей

функціонування  психіки  студента  як  суб'єкта  навчально-професійної
діяльності,  закономірностей навчання і  виховання студентів,  їх наукової  та
професійної  підготовки  як  фахівців  відповідно  до  вимог  держави,
закономірностей  науково-педагогічної  діяльності  викладача,  а  також
соціально-психологічні особливостей професійно-педагогічного спілкування
і відносин викладачів і студентів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
- ознайомити слухачів магістратури з сучасними тенденціями розвитку

вищої освіти в Україні та інших країнах світу;
- вивчити психологічні особливості студентського (юнацького) віку;
-  розкрити  психологічні  особливості  навчальної  діяльності   у  вищій

школі;
- ознайомити із новими феноменами організації пізнавальної діяльності

сучасної молоді;
- проаналізувати особливості педагогічної комунікації у вищій школі;
- сформувати культуру діалогу у взаємодії студента і викладача; 
- сформувати уявлення про безперервну систему освіти; 
-  розкрити зміст основних педагогічних категорій  (педагогіка,  освіта,

виховання, навчання, педагогічний процес, його форми, методи);
-  сформувати  установку  на  пошук  взаємозв’язків  філософських,

соціально-економічних, психологічних наукових ідей з проблемами навчання,
виховання,  освіти  (про  унікальність  і  неповторність  кожної  людини,  про
ставлення  до  неї  як  до  вищої  цінності,  про  розвиток  активності,
самостійності, творчості суб’єкта, його самореалізацію);

- сформувати вміння розв’язувати педагогічні завдання, ситуації; 
- сприяти професійному самовизначенню особистості, засвоєнню нею

системи педагогічних цінностей; 
- надати уявлення про історію і сучасні тенденції розвитку вищої освіти

в Україні і зарубіжжя; 



- сприяти виробленню у майбутніх викладачів індивідуального стилю
науково-педагогічної діяльності; 

-  вдосконалювати  вміння  самостійно  працювати  з  науковою
(спеціальною,  педагогічною)  літературою,  з   пошуково-довідниковою
системою Інтернету; 

-  розвивати творче,  конструктивне мислення майбутніх викладачів як
основи новаторської професійної майстерності та професіоналізму.

1.3. Кількість кредитів - 3 (денна форма).
1.4. Загальна кількість годин - 90 (денна форма). 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна 

Денна форма навчання
Рік підготовки

1-й
Семестр

1-й
Лекції
32 год.

Практичні, семінарські заняття
 

Не передбачено навчальним планом

 
Лабораторні заняття

 Не передбачено навчальним планом

Самостійна робота
58 год.

Індивідуальні завдання 
Не передбачено навчальним планом

1.6. Заплановані результати навчання:
1) вільно володіти  основними поняттями,  термінами з  педагогіки  та

психології вищої школи; 2) знати психологічні та вікові особистості студентів
і  спиратися  на  них  у  навчально-виховному  процесі;  3)  орієнтуватися  в
основних напрямах роботи викладача; 4) співвідносити та знаходити зв’язки
між  різними  напрямами  розвитку  психології  та  педагогіки;  5)  опанувати
способи  активізації  засвоєння  матеріалу,  розвитку  та  саморозвитку
особистості  студентів  з  позицій  різних  психологічних  підходів;  6)
сформувати готовність до проведення лекцій та практичних занять/семінарів
у  вищій  школі,  проводити  контроль  і  оцінювання  навчальних  досягнень



студентів;  7)  обґрунтовувати  власну  точку  зору  щодо  актуальних  проблем
вищої школи, застосовувати знання з педагогіки та психології вищої школи в
процесі  вивчення  фахових  дисциплін;  8)  розробляти  і  запроваджувати
педагогічні  технології  у  практику  підготовки  студентів;  9) вміння
самостійного опрацювання літературних джерел з  педагогіки та  психології
вищої школи та суміжних дисциплін.

Компетентності:  1)  здатність розпізнавати  цінність  наукових  та
культурних досягнень сучасної психології  та педагогіки,  реалізовувати їх у
вищій школі; 2)  здатність виявляти толерантність та гуманність у контексті
сучасної мультикультурності освіти на основі загальнолюдських цінностей та
критичного оцінювання соціально-політичних та культурних явищ у вищій
школі;  3)  здатність  до  безперервного  й  актуального  навчання,  опанування
нових знань з  педагогіки та  психології,  новітніх методичних розробок,  що
накопичені  у  міжнародній  психолого-педагогічній  практиці  психології  та
педагогіки вищої школи; 4) здатність до обробки інформації з психології та
педагогіки вищої школи з різноманітних джерел, періодичних видань, мережі
інтернет,  монографій  та  підручників;  5)  здатність  розуміти  та
використовувати  інноваційні  технології  при  обробці  даних  з  психології  та
педагогіки  вищої  школи;   6)  схильність  до  виявлення  загальноприйнятих
норм поведінки і моралі в міжособистісних стосунках у площині викладачі-
студенти,  створювати  умови для  дотримання  цих  норм,  бути  здатними  до
ефективних комунікацій та взаємодій поміж студентами та в сфері викладач –
студент, а також у загальнолюдському плані; 7) здатність до саморозвитку на
основі рефлексії і саморегулювання, розуміти основні вимоги до викладачів
вищої  школи  та  мати  наснагу  їм  відповідати,  мати  навичку  безперервно
навчатися й підвищувати свій рівень компетентності.



2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Психологія вищої школи

Тема 1. Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи.
Основні напрями реформування вищої освіти та науки у ХХІ столітті. Закони
України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017). Предмет і основні
категорії  психології  вищої школи (ПсВШ) як наукової  галузі  психологічної
науки.  Завдання  ПсВШ  та  її  зв'язок  з  іншими  науками.  Методологія  і
принципи  психологічного  дослідження.  Класифікація  методів  збору  та
інтерпретації  емпіричних  психологічних  фактів.  Поняття  про  методику
психологічного дослідження. 

Тема 2. Загальна психологічна характеристика студентського віку.
Психологічна  характеристика  студентства  як  періоду  пізньої  юності  або
ранньої  дорослості.  Типологічні  особливості  сучасних  студентів.
Суперечливості та кризи студентського віку. Адаптація студента до навчання
у  вищій  школі,  її  види  та  умови  ефективності.  Психологічні  особливості
навчальної  діяльності  в  студентському  віці,  проблема  профорієнтації  та
професійного  самовизначення.  Регуляція  навчальної  діяльності  у  вищій
школі:  провідні  мотиви  навчання,  феномен  студентської  прокрастинації.
Науково-дослідницька  робота  студентів,  педагогічна  значущість  її  у
професійному становленні фахівців. 

Тема  3.  Психологія  взаємодії  між  студентами,  викладачами  та
студентами. 
Міжособистісні  стосунки  у  студентській  групі.  Проблема  керівництва  та
лідерства у групі, функції студентського лідера. Студентське самоуправління,
перспективні  напрями  його  розвитку.  Характеристика  педагогічного
спілкування  як  форми  педагогічної  взаємодії.  Психологічний  аналіз
педагогічної  взаємодії  викладача  і  студентів.  Характеристика  педагогічних
позицій  викладача  у  спілкуванні  зі  студентами.  Бар’єри  в  педагогічному
спілкуванні, їхні причини та шляхи регулювання. Діалогічне спілкування як
умова  ефективної  педагогічної  взаємодії  викладача  і  студента.  Конфліктні
ситуації  та  педагогічні  конфлікти,  причини  їх  виникнення  та  умови
запобігання.

Тема 4. Психологічні особливості професійної діяльності викладача
у вищій школі.
Стилі педагогічного спілкування: авторитарний, демократичний, ліберальний;
спілкування,  засноване  на  захопленості  спільною  творчою  діяльністю;
спілкування, в основі якого лежить дружнє ставлення; спілкування-дистанція;
спілкування-залякування;  спілкування-загравання.  Позитивні  та  негативні
сторони кожного зі стилів викладання, особливості педагогічної комунікації у
вищій  школі.  Особистісні  якості  та  соціально-комунікативні  компетенції
викладача, які впливають на успішність професійної діяльності. Проблеми, з



якими  зіштовхується  молодий  викладач:  рольові  конфлікти,  ділова  етика
викладача. 

Розділ 2.  Педагогіка вищої школи

Тема 5. Вища освіта України, її інституції.
Тенденції  розвитку вищої школи й освіти в Україні в історичному аспекті.
Сучасна вища освіта  в Україні:  мета і  завдання,  структурно-функціональні
ланки вищої освіти, зв’язки між ними. Мета і завдання, структура, функції і
напрями діяльності, особливості реформування. Закони України «Про вищу
освіту» (2014 р.), «Про освіту» (2017р.) суттєві положення щодо організації
педагогічного процесу у ЗВО. 

Тема 6. Професійно-педагогічна компетентність викладача ЗВО.
Суть,  структура  та  функції  професійно-педагогічної  діяльності  викладача
ЗВО.  Особливості  педагогічної  культури  викладача  ВНЗ,  шляхи  її
формування.  Виховна  робота  куратора  студентської  групи.  Інноваційна
діяльність  викладача  у  системі  навчально-методичної  роботи  ЗВО.
Перспективні  напрями  науково-дослідницької  діяльності  викладача  ЗВО.
Освітня  проектна  діяльність  викладача,  його  участь  у  грантах,  науково-
практичних  проектах  різного  рівня.  Шляхи  підвищення  ефективності
професійної самореалізації викладача ЗВО.

Тема  7.  Педагогіка  вищої  школи  як  наука,  її  понятійно-
категоріальний апарат, зв'язок з іншими науками. 
Методологія  педагогіки  вищої  школи.  Методи  науково-педагогічних
досліджень.  Педагогічний  експеримент,  методика  його  проведення,
результативність проведення у ЗВО. Дидактика як наука про навчання, шляхи
підвищення якості навчання студентів. Зміст вищої освіти, стандарти вищої
освіти.  Характеристика принципів навчання студентів та шляхи їх реалізації.
Класифікація методів навчання студентів у педагогіці,  їх оцінка.  Лекція як
провідна  форма  навчання  студентів.  Нетрадиційні  семінари,  практичні,
лабораторні заняття у вищій школі. Види навчання у вищій школі, організація
дистанційного  навчання  студентів.  Самостійна  робота  студентів,  шляхи
підвищення її ефективності. Контроль та оцінювання результатів навчально-
пізнавальної  діяльності  студентів.  Критерії  ефективності  професійної
підготовки студентів

Тема 8. Вища педагогічна освіта за кордоном. 
Загальні тенденції навчання у вищих навчальних закладах провідних країн
світу. Організація науково-дослідної діяльності студентів у зарубіжних ВНЗ.
Провідна роль студентської  практики та досвід її проведення у вітчизняних і
зарубіжних ЗВО. 



4. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем Кількість годин
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. Психологія вищої школи

Тема 1. ПсВШ, її 
предмет, завдання 
та методи

8 2 6

Тема 2. Загальна 
характеристика 
студентського віку

10 4 6

Тема 3. Психологія 
взаємодії між 
студентами, між 
викладачами та 
студентами

12 6 6

Тема 4. 
Психологічні 
особливості 
професійної 
діяльності 
викладача у вищій 
школі

10 4 6

Разом за розділом 1 40 16 24
Розділ 2.  Педагогіка вищої школи

Тема 5. Вища освіта
України, її 
інституції

8 2 6

Тема 6. 
Професійно-
педагогічна 
компетентність 
викладача ЗВО

8 2 6

Тема 7. Педагогіка 
вищої школи як 
наука, її понятійно-
категоріальний 
апарат, зв'язок з 
іншими науками

16 10 6

Тема  8.  Вища
педагогічна  освіта
за кордоном.

8 2 6

Разом за розділом 2 40 16 24
Підготовка до 
заліку

10 10

Усього годин 90 32 58



5. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять

Не передбачено навчальним планом.

6. Самостійна робота 
6.1. Самостійна робота для студентів денної форми навчання

№
теми

Назва теми Кіль-
кість
годин

Форма контролю

1 Тема 1. ПсВШ, її предмет, завдання та методи.
Самостійне опрацювання теоретичного 
матеріалу. Складання тематичного 
психологічного словника. 

6 Комбіноване
опитування.

2 Тема 2. Загальна психологічна характеристика 
студентського віку. Самостійне опрацювання 
теоретичного матеріалу. Створення та 
розв’язання  професійних ситуацій.

6 Перевірка варіантів
розв’язання

професійних ситуацій.

3 Тема  3 Психологія  взаємодії  між студентами,
викладачами  та  студентами.  Самостійне
опрацювання  теоретичного  матеріалу.
Створення алгоритму розв’язання конфліктних
ситуацій.

6 Складання алгоритму
та його перевірка.

4 Тема 4. Психологічні особливості професійної 
діяльності викладача у вищій школі. 
Самостійне опрацювання теоретичного 
матеріалу. Створення ситуаційної задачі.

6 Рецензування
відповідей. 

5 Тема 5. Вища освіта України, її інституції. 
Самостійна розробка структурно-
функціональної  схеми вищої освіти в Україні.

6 Перевірка
та аналіз розробленої

структурно-
функціональної схеми
вищої освіти в Україні.

6 Тема 6. Професійно-педагогічна 
компетентність викладача ЗВО. Складання 
плану доповіді на тему: «Педагогічна культура 
викладача». 

6 Перевірка плану
доповіді, його
коригування.

7 Тема 7. Педагогіка вищої школи як наука, її 
понятійно-категоріальний апарат, зв'язок з 
іншими науками.
Підготовка до контрольної роботи. 

6 Перевірка контрольної
роботи, аналіз

помилок, самоаналіз.

8 Тема 8. Вища педагогічна освіта за кордоном.
Самостійне  написання  есе  на  тему
«Порівняльна  характеристика  вищої  освіти  в
Україні  та   за  кордоном.   Моє  ставлення  до
змін, що відбуваються у вищій освіті».

6 Перевірка есе,
співбесіда за
результатами

написання есе.

9 Підготовка до заліку 10 Залік
Разом 58

7. Індивідуальні завдання
Не передбачено навчальним планом

8. Методи навчання



Програмою передбачено наступні методи навчання:
1) лекції,  спрямовані  на поглиблення теоретичних уявлень щодо психологічних та

педагогічних  явищ,  процесів,  законів,  закономірностей,  уявлень  про  понятійно-
категоріальний апарат з педагогіки та психології вищої школи;

2) самостійна робота,  яка передбачає підготовку студентів  денного та  заочного
відділення  до  лекцій  (протягом  семестру  або  на  сесії)  та  виконання  декількох  видів
самостійної роботи, які повинні бути складені у визначений викладачем термін. 

3) консультація –  форма  індивідуальної  роботи  студента  із  викладачем,
спрямована на вирішення  труднощів, які виникли під час вивчення лекційного матеріалу
та  самостійної  роботи,  або  за  наявності  бажання  студента  отримати  більш поглиблене
знання стосовно предмету навчальної дисципліни.

9. Методи контролю
Студентам денного відділення

У  якості  поточного  контролю  передбачено  оцінювання  самостійної  роботи.
Самостійна робота передбачає виконання таких видів самостійної роботи, які розподілено
окремо за кожним розділом:

за розділом «Психологія вищої школи» завдання полягають у тому, щоб:
– скласти тематичний психологічний словник, який дає можливість ознайомити

студентів з термінологією;
– підібрати завдання на розвиток рефлексивних процесів, аналіз і оцінку власної

навчально-пізнавальної діяльності, визначення професійних рис своєї особистості;
– сформулювати питання до професійної ситуації  і коротко викласти очікувану

відповідь та її аргументацію.
Приклади  професійних  ситуацій: 1.  Староста  академічної  групи  не  є  її

неформальним лідером, проте усіляко Вам сприяє. Група це розцінює як підлабузництво
студента перед викладачем. Як би Ви вчинили в такому випадку? 2. На засіданні кафедри
похвалили викладача за роботу, яка, на Вашу думку, не є достатньо якісною, оскільки в
нього є проблеми зі студентами. Ваші дії? 

За розділом «Педагогіка вищої школи» пропонуються такі види СРС:
– самостійна  розробка  структурно-функціональної   схеми  вищої  освіти  в

Україні з теми 5.. Слухачі магістратури мають самостійно унаочнити отримані знання на
лекції про вищу освіту в Україні, додатково  ознайомитися з інформацією про інституції
вищої  освіти,  наприклад,  про  інститути  післядипломної  освіти,  їх  роль  у  набутті
професіоналізму  викладачами,  проаналізувати  суттєві  положення  Закону  України  «Про
вищу освіту» (2014 р.);

– самостійна підготовка реферату на тему: «Педагогічна культура викладача
ВНЗ» з теми 6. Слухачі магістратури мають ознайомитися з монографією  В. Гриньової
«Формування  педагогічної  культури  майбутнього  вчителя  (теоретичний  та  методичний
аспекти)»,  Харків,  1998  р.,  доповнити  інформацією  про   вимоги  до  викладацької
діяльності педагога вищої школи, проаналізувати статті, написані в педагогічних журналах
«Рідна школа», «Вища освіта України» (можливі інші теми рефератів,  див. дод. 2);  

– підготовка  до  контрольної   роботи  з  теми  7,  яка  містить   15  питань  з
відкритими відповідями. Слухач магістратури  отримує 1 питання та має на них відповісти
письмово. Питання розбиті на 15 варіантів. Кожен студент отримує один з 15 варіантів та
відповідає на нього. Даний вид роботи спрямований на закріплення лекційного матеріалу
та перевірку якості самостійного вивчення теоретичного матеріалу (Додаток 1);

-  самостійне написання есе на тему «Порівняльна характеристика вищої освіти в
Україні та  за кордоном.  Моє ставлення до змін, що відбуваються у вищій освіті» з теми
8. Слухачі магістратури мають ознайомитися з особливостями вищої педагогічної освіти
за кордоном, країну  обирають самостійно. У змісті есе вони мають показати відмінності
такої освіти,  проаналізувати мету, завдання,  зміст, принципи, методи, форми навчання і
виховання студентів та висловити власне бачення щодо реформування вищої освіти.



Питання для підготовки до заліку
За розділом «Психологія вищої школи»

1. Предмет психології вищої школи, її завдання та основні категорії.
2. Роль психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача.
3. Психологічні  особливості  студентського  періоду  (юнацького  віку  та  віку  ранньої
дорослості). 
4. Адаптація першокурсника до навчання у ВНЗ, її види та умови ефективності. 
5. Фактори,  що визначають соціально-психологічний портрет сучасного студента,  його
професійне самовизначення. 
6. Мотивація учіння студентів, її види, розвиток та вплив на процес навчання. Регуляція
навчальної діяльності у вищій школі. 
7. Проблема ефективного сприймання студентами навчальної інформації.
8.  Проблема  електронної комунікації та «інтернет-мислення» студента. 
9. Активізація пізнавальної діяльності студентів у навчальному процесі. 
10. Емоційно-вольові  процеси  і  психічні  стани  в  навчально-професійній  діяльності
студента. Перевантаження та проблеми зі здоров’ям сучасної молоді.
11. Режим дня студента та його енерговитрати в педагогічному процесі. 
12. Психолого-педагогічні аспекти організації самостійної навчальної роботи студентів. 
13. Психологічні особливості студентської академічної групи, її структура. 
14. Керівництво й лідерство в студентській академічній групі.
15. Проблема розвитку творчої особистості студента у студентському середовищі. 
16. Психолого-педагогічна модель особистості викладача ВНЗ.
17. Типи викладачів і оцінка ефективності їхньої педагогічної діяльності.
18. Типологія стилів педагогічного спілкування. 
19. Особливості педагогічної комунікації у вищій школі. 
20. Бар’єри професійно-педагогічного спілкування у ВНЗ, їхні причини появи та шляхи
подолання.
21. Позиція викладача в освітньому середовищі ВНЗ.
22. Педагогічний  конфлікт  у  взаєминах  «викладач-студент»,  «викладач-студентська
академічна група», причини виникнення та моделі конструктивного розв’язання.
23.  Особливості «Я»-концепції викладача. 
24. Шляхи  підвищення  рівня  професійної  самореалізації  викладача  в  різних  видах
діяльності. 
25. Професійні компетенції викладача вищого навчального закладу.

За розділом «Педагогіка вищої школи»

Питання, орієнтовані на перевірку теоретичного матеріалу
1. Пояснити тенденції розвитку вищої школи й освіти в Україні в історичному аспекті. 
2.  Обґрунтувати мету і завдання вищої освіти в Україні. 
3. Розкрити структурно-функціональні ланки вищої освіти в Україні.
4.Пояснити необхідність реформування вищої освіти в Україні. 
5.Проаналізувати  суттєві  положення  щодо  організації  навчально-виховного  процесу  у
ВНЗ, занесені до  Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.). 
6.Розкрити педагогічну значущість науково-дослідницької роботи студентів. 
7.Науково-дослідницька робота студентів, її роль у професійному становленні фахівців. 
8.Окреслити перспективні напрями розвитку студентського самоуправління.
9. Проаналізувати суть, структуру і функції професійно-педагогічної діяльності викладача
ВНЗ. 
10.Схарактризувати  особливості  педагогічної  культури  викладача  ВНЗ  та  шляхи  її
формування. 
11. Виявити сильні й слабкі сторони виховна робота куратора студентської групи. 



12. Розкрити інноваційний характер навчально-методичної роботи викладача ВНЗ. 
13. Обґрунтувати перспективні напрями науково-дослідницької діяльності викладача ВНЗ.
14. Схарактеризувати  педагогіку  вищої  школи  як  науку,  її  понятійно-категоріальний
апарат, зв'язок з іншими науками. 
15. Розкрити методологію педагогічних досліджень. 
16. Схарактеризувати методи науково-педагогічних досліджень. 
17.  Розкрити  суть  педагогічного  експерименту,  методику  його  проведення,
результативність проведення у ВНЗ. 
18.  Схарактеризувати  дидактику  як  науку  про  навчання,  шляхи  підвищення  якості
навчання студентів. 
19. Обґрунтувати зміст вищої освіти, проаналізувати стандарти вищої освіти. 
20. Навести характеристику принципів навчання студентів. 
21. Проаналізувати існуючі класифікації методів навчання студентів. 
22. Розкрити особливості лекції як провідної форми навчання студентів. 
23. Висловити власне ставлення до нетрадиційних семінарів,  практичних, лабораторних
занять у вищій школі. 
24.  Визначити  види  навчання  у  вищій  школі,  особливості  дистанційного  навчання
студентів. 
25.  Дати  оцінку  самостійній  роботі  студентів,  визначити  шляхи  підвищення  її
ефективності. 
26.  Розкрити  особливості  контролю  та  оцінювання  результатів  навчально-пізнавальної
діяльності студентів. 
27. Схарактеризувати вищу педагогічну освіту за кордоном. 
28. Виявити загальні тенденції  навчання у вищих навчальних закладах провідних країн
світу. 
29. Розкрити організацію науково-дослідної діяльності студентів у зарубіжних ВНЗ. 
30. Розкрити провідну роль студентської практики та досвід її проведення у вітчизняних і
зарубіжних ВНЗ. 

Питання, орієнтовані на перевірку практичної частини матеріалу
1. Скласти  пропозиції  щодо  вдосконалення  організації  навчально-виховного

процесу у вищій школі.
2. Скласти  план  роботи  студентського  наукового  гуртка  з  обраної  навчальної

дисципліни. 
3. Скласти план роботи студентського самоуправління у ВНЗ.
4. Скласти сценарій проведення засідання студентського активу.
5. Скласти сценарій проведення засідання студентського активу в гуртожитку.
6. Запропонувати тематику кураторських годин у студентській групі.
7. Скласти сценарій проведення кураторської години на обрану Вами тему. 
8. Написати план самоосвіти викладача.
9. Проаналізувати навчальний план з обраної спеціальності.
10. Проаналізувати  вимоги  до  написання  методичних  рекомендацій  з  обраної

навчальної дисципліни.
11. Проаналізувати програму з обраної спеціальності.
12. Скласти анкету для з’ясування інтересів студентів.
13. Скласти  план  бесіди  з  іноземними  студентами  з  питань  дисципліни  й

відповідальності.
14. Скласти  план  проведення  педагогічного  експерименту  з  питань  підвищення

якості професійної підготовки студентів.
15. Підібрати методики до виявлення мотивації студентів.
16. Скласти план лекції з обраної спеціальності.
17. Скласти план проведення семінару з педагогіки вищої школи.
18. Скласти план проведення практичного заняття з обраної спеціалізації.



19. Написати  анотацію  до  проведення  лабораторного  заняття  з  обраної
спеціалізації. 

20. Запропонувати  план  проведення  нетрадиційної  лекції  з  обраної  навчальної
дисципліни.

21. Запропонувати план проведення нетрадиційного практичного заняття з обраної
спеціалізації. 

22. Скласти тести для перевірки знань студентів з обраної навчальної дисципліни.
23. Запропонувати критерії оцінювання науково-дослідної роботи студентів.
24.  Запропонувати критерії оцінювання виховної роботи викладача.
25. Запропонувати систему заохочування роботи викладача ЗВО.
26. Скласти план стажування викладача ЗВО.
27. Розкрити  шляхи  реалізації  принципу  активності  студентів  у  різних  видах

діяльності.
28. Написати замітку до стінгазети на педагогічну тему.
29. Написати оду викладачеві ЗВО.
30. Скласти план тез на тему: «Дистанційне навчання студентів: за і проти». 

10. Розподіл балів, які отримують студенти
Розподіл балів для студентів денної і заочної форм навчання

Поточний контроль та самостійна робота Курсова
робота

Разом Залік Сума
Розділ 1 Розділ 2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
2 2 4 3 3 3 5 3 15 40 60 100

Студента є допущеним до підсумкового семестрового контролю за умови виконання
курсової роботи та завчань для самостійної роботи  (мінімальна кількість балів 20).

Критерії оцінювання самостійної роботи 
(за розділом «Психологія вищої школи»)

Створення  професійної  ситуації  засноване  на  цілісному  розумінні  матеріалу
першого розділу та оцінюється у 4 бали (сумарно), які розподіляються на 2 бали за зміст
роботи та 2 бали за своєчасність виконання роботи. 

Критерії оцінювання ситуаційної задачі
Показник, що
оцінюється 

Критерії оцінювання

Своєчасність
0-2

Робота  складена у встановлений термін.  У разі складання роботи після
встановленого терміну бали за своєчасність не виставляються.

Зміст роботи
0-2

-  самостійність  виконання  (у  разі  доведеного  плагіату  бали  за  роботу
анулюються);
- повнота,  грамотність і коректність розкриття обраного психологічного
феномену;
- творчий підхід до формулювання завдання;
-  відповідність  формальним  критеріям  (структура,  послідовність,
логічність, мовна грамотність, якість оформлення тощо).
-  вміння  застосовувати  теоретичні  знання  для  рішення  практичних
завдань.

Критерії оцінювання самостійної роботи 
(за розділом «Педагогіка вищої школи») 

Розробка  структурно-функціональної  схеми  вищої  освіти  в  Україні  з  теми  5
оцінюється у 3 балів (максимально).



Критерії оцінювання структурно-функціональної  схеми вищої освіти в Україні

Бали Критерії оцінювання
3 Глибоке самостійне розкриття зв’язків між інституціями вищої освіти, 

окреслені всі структурно-функціональні ланки вищої освіти України
2 Реконструктивне  (частково самостійне) розкриття зв’язків між інституціями 

вищої освіти, окреслені майже всі структурно-функціональні ланки вищої 
освіти України 

1 Репродуктивне (за зразком) розкриття зв’язків між інституціями вищої освіти, 
окреслені не всі структурно-функціональні ланки вищої освіти України, 
відсутня загальна картина про вищу освіту України

0 Відсутність або списана з інших джерел схема (плагіат)

Написання реферату з теми 6 оцінюється у  5 балів (максимально).
Критерії оцінювання курсової роботи

Бали Критерії оцінювання
15 План і зміст курсової роботи відбивають глибокі знання, присутні самостійні

судження,   правильно  зроблені  висновки,  грамотно  оформлений  (до  10  с.,
література  оформлена згідно вимог, є посилання в тексті), своєчасно виконана,
представлені практичні рекомендації.

12 План і зміст курсової роботи відбивають глибокі знання, присутні самостійні
судження,   правильно  зроблені  висновки,  грамотно  оформлений  (до  10  с.,
література   оформлена  згідно  вимог,  є  посилання  в  тексті,  несвоєчасно
виконана), без практичних рекомендацій.

8 У  плані  і  змісті  курсової  роботи  допущені  неточності,  присутні  самостійні
судження,  однак  з  помилками,   не  зовсім  правильно  зроблені  висновки,  не
дотримані вимоги щодо оформлення (до 10 с., література  має бути оформлена
згідно вимог,  мають місце  посилання в тексті, своєчасність виконання)

3 У плані і змісті курсової роботи присутнє копіювання інших авторів, відсутні 
самостійні судження,  неправильно зроблені висновки, не дотримані вимоги 
щодо оформлення (до 10 с., література  має бути оформлена згідно вимог,  
мають місце  посилання в тексті, своєчасність виконання)

0 Відсутність або матеріал повністю списаний з Інтернету (плагіат), не дотримані
вимоги щодо  оформлення  (до 10 с.,  література   має  бути  оформлена  згідно
вимог,  мають місце  посилання в тексті, своєчасність виконання)

Контрольна робота  з  теми 7 (пропонується  по одному питанню з  10 можливих)
оцінюється  у  5 балів (максимально).

Критерії оцінювання контрольної роботи з теми 7
Бали Критерії оцінювання

5 Повне розкриття  відповіді 
3-4 Часткове розкриття  відповіді (без суттєвих помилок)
1-2 Часткове розкриття питання з суттєвими помилками
0 Відсутність або повністю невірна відповідь. 

Есе з теми 8 оцінюється у 3 бали (максимально).
Критерії оцінювання есе з теми 8

Бали Критерії оцінювання
3 Виділені всі головні особливості вищої освіти за кордоном, висловлене власне 

бачення щодо реформування вищої освіти. 
2 Виділені  не всі особливості вищої освіти за кордоном,  не висловлене власне 



бачення щодо реформування вищої освіти.
1 Поверхове розкриття змісту есе без власного аналізу.
0 Відсутність або не проаналізована інформація. 

Критерії оцінювання залікової роботи 

Бали за
контрольне

питання 

Критерії оцінювання

13-15 У відповіді  повністю розкрито зміст  питання.  Матеріал  викладено  логічно,
аргументовано,  мова  є  грамотною,  науковий  стиль  викладення  матеріалу,
вільне  володіння  термінологічним  апаратом  дисципліни.  У  відповіді
продемонстровано високий рівень володіння матеріалом, що було викладено
на лекціях, та додатковим матеріалом, що винесено для самостійної роботи.
Студент  демонструє  вміння застосовувати  теоретичні  знання для вирішення
прикладних завдань.

10-12 Відповідь  досить  повно  розкриває  зміст  питання  або  розкриває  основні
(найважливіші)  аспекти  у  запитанні,  студент  володіє  термінологічним
апаратом  дисципліни.   У  викладеному  матеріалу  студент  має  помилки  із
аргументацією відповіді,  недостатня логічність та послідовність викладення
матеріалу.  У  відповіді  продемонстровано  високий  рівень  володіння
матеріалом,  що  було  викладено  на  лекціях,  та  середній  рівень  володіння
додатковим  матеріалом.  Для  вирішення  прикладних  завдань  студент
використовує певний фрагмент теоретичного матеріалу.

7-9 Відповідь на контрольне питання є неповною, розкриває тільки деякі аспекти
навчального  матеріалу.  Студент  припускається  помилок  у  використанні
термінології  навчальної  дисципліни.  Рівень  володіння  матеріалом,  що  було
викладено  на  лекціях,  та  додатковим  матеріалом   є  середнім.  Студент
демонструє слабку інтеграцію теоретичних і практичних знань.

4-6 У відповіді допущено суттєві помилки, які свідчать про незнання лекційного
матеріалу або обов’язкової  літератури;  студент  слабо володіє  термінологією
дисципліни. У прикладних питання студент слабко орієнтується, має труднощі
із встановленням зв’язку між теоретичними і практичними знаннями.

0-3 Відповідь  практично  відсутня,  студент  демонструє  незнання  лекційного
матеріалу  або  обов’язкової  літератури;  не  володіє  термінологією,  відсутнє
розуміння  змісту  прикладного  завдання  та  його  зв'язок  з  теоретичними
знаннями.

Студент є допущеним до підсумкового семестрового контролю за умови виконання
завдань самостійної роботи, контрольної роботи та реферату (мінімальна кількість балів
20).

Шкала оцінювання

Сума  балів  за  всі  види Оцінка за національною шкалою для заліку



навчальної  діяльності
протягом семестру

50-100 зараховано

1-49
незараховано

11. Рекомендоване методичне забезпечення

Базова література 

1. Вардянян  А.У. Сущность  учебной  деятельности  при  формировании
творческого  мышления  учащихся  /  Вардянян  А.У.,  Варданян  Г.А.  //  Формирование
творческого мышления школьников в учебной деятельности. - Уфа, 1985. –  205 с. 

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. –  М., 1996. – 270 с.
3. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства / Т.В. Габай. -  М., 1988. –    300 с. 
4. Гальперин  П.Я.  Методы  обучения  и  умственное  развитие  ребенка  /  П.Я.

Гальперин. - М., 1985. 111 с.
5. Давыдов  В.В.  Проблемы  развивающего  обучения:  Опыт  теоретического  и

экспериментального психологического исследования / В.В. Давыдов. - М., 1986. 200 с. 
6. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. - М., 1996. –  195 с.
7. Дусавицкий  А.К.  Развивающее  образование:  теория  и  практика  /  А.   К.

Дусавицкий. – Харьков, 2002. – 146 с.
8. Дусавицкий  А.К.  Развитие  личности  в  учебной  деятельности  /  А.К.

Дусавицкий. – М. : «Изд-во Дом педагогики», 1996. – 208 с.
9.  Ильясов И.И. Структура процесса учения / И.И.Ильясов. - М., 1986. – 200 с. 
10. Лекції з педагогіки вищої школи: навч. посібник/ за ред.                                 В.І.

Лозової. – Х.: «ОВС», 2006. – 496с.
11. Лекції з педагогіки вищої школи: навч. посібник/ за ред. В.І. Лозової. – 2-е вид.,

доп. і випр. – Х.: «ОВС», 2010. – 480с. 
12. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии / А. Н. Лентьев. –  М., 2001. 
13. Наукові підходи до педагогічних досліджень: колективна монографія / За заг. ред.

д. пед. наук, професора, чл.-кор. НАПН України В.І. Лозової. – Харків: Вид-во Віровець А.П.
«Апостроф», 2012. – 348с.

14. Педагогічна  майстерність  :  підручник  /  за  ред..  акад..  АПН  України  І.  А.
Зязюна. – Київ, 2008. – 3-тє вид, доповн. і переробл. – 376 с.

15.  Подоляк  Л.  Г. Психологія  вищої  школи  :  підручник  /  Л.  Г. Подоляк,  В.  І.
Юрченко. – Київ : Каравела, 2008. – 352 с.

16. Подоляк  Л.  Г.  Психологія  вищої  школи  :  практикум  :  навч.  посіб.  /  Л.  Г.
Подоляк, В. І. Юрченко. – Київ : Каравела, 2008. – 336 с.

17. Практика розвивального навчання / за ред. О. К. Дусавицького. – Харків : ХНУ,
2004. – 192 с. 

18. Психологические  особенности  формирования  личности  в  педагогическом
процессе / под ред. А. Коссаковски, И. Ломпшера и др. : пер. с нем. –  М., 1981. –  300 с. 

19. Репкин В.В. Развивающее обучение: теория и практика/ Репкина Н.В. , Репкин
В.В. –  Томск, 1997. –  150 с.

20. Рибалко Л.  С.  Акмеологічні  перспективи  самореалізації  вчителя  образотворчого
мистецтва  :  навч.  посіб.  для  студентів  вищих  навчальних  закладів,  в  яких  здійснюється
підготовка педагогічних працівників                         / Л. С. Рибалко; за заг. ред. проф. Г. Є.
Гребенюка. – Ялта : Рекламна агенція «ГІД» КГУ, 2010. – 230 с.

21. Рибалко  Л.  С.  Методолого-теоретичні  засади  професійно-педагогічної
самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект) : монографія              / Л. С.
Рибалко. –– Запоріжжя : ЗДМУ, 2007. –– 443 с.



22. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С.Л.Рубинштейн - СПб., 1999. –
200 с.

23. Формирование учебной деятельности школьников /  под ред. В.В. Давыдова. –
М., 1982. –  200 с.

24. Хрестоматія з педагогіки вищої школи: навч. посібник/ : укладач: В.І. Лозова, А.В.
Троцко, О.М. Іонова, С.Т. Золотухіна; за ред. В.І. Лозової. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф»,
2011. – 408с.

25. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника / Д.Б. Эльконин - М.,
1974. –  300 с.

Допоміжна література

26. Андрущенко  В.  Інноваційний  розвиток  освіти  в  стратегії  «українського
прориву» / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2008. –  № 2. – С. 10-17.

27. Астахова В. І. Видатні педагоги вищої школи м. Харкова / В. І. Астахова, К. В.
Астахова, А. О. Гайков та ін. – Х., книжкова фабрика «Глобус»,   1998. – 736 с.

28. Друганова О. М. Приватна ініціатива в освіті України (історико-педагогічний
аспект) [Текст] : монографія. – Х. : ДИВО, 2008. – 556 с.

29. Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О. О. Любар; за
ред В. Г. Кременя. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

30. Любар  О.  О.  Історія  української  школи  і  педагогіки  :  навч.  посіб.   /
О.  О.  Любар,  М.  Г.  Стельмахович,  Д.  Т.  Федоренко;  за  ред.  О.  Любара.  –  К.  :  Т-во
«Знання», КОО, 2003. – 450 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

31. Малахов В. «Кар’єра центр» вищого навчального закладу і сучасні технології
працевлаштування випускників / В. Малахов // Вища освіта України. – 2004. –  № 2. – С.
37-42.

32. Маркова А.К. Формирование мотивации учения/ А.К.Маркова, Т.А. Матис, А.Б.
Орлов. –  М., 1990.  – 350 с.

33. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч.
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Додаток 1 
            

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

(15 варіантів, кожен магістр отримує  по 1 питанню на вибір викладача)
Максимально 5 балів  

1. Обґрунтувати  значущість  методологічних  підходів  до  проблеми  професійної
підготовки студентів.

2. Виділити сильні й слабкі сторони методів науково-педагогічних досліджень.
3. Описати методику проведення педагогічного експерименту у вищій школі  та

спроектувати його результативність.
4. Проаналізувати зміст вищої освіти, стандарти вищої освіти.
5. Схарактеризувати принципи навчання студентів та шляхи їх реалізації.
6. Назвати існуючі в педагогіці класифікації методів навчання, дати оцінку одній з

них. 
7. Довести, чому лекція залишається провідною формою навчання студентів.
8. Дати оцінку нетрадиційним семінарам, практичним, лабораторним заняттям у

вищій школі.
9. Порівняти види навчання у вищій школі.
10. Узагальнити  ідеї  відомих  педагогів  щодо  дистанційного  навчання  у  вищій

школі.
11. Знайти  причинно-наслідкові  зв’язки  між  змістом,  принципами,  методами   і

формами навчання студентів.
12. Пояснити перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій

у вищій школі.
13. Зробити  висновки  щодо  якості  виконання  студентами  самостійної  роботи  з

навчальних дисциплін.
14. Пояснити значущість контрольно-оцінювальної діяльності студентів.
15. Уточнити критерії ефективності професійної підготовки студентів.

Додаток 2 
ТЕМИ  ДЛЯ  РЕФЕРАТІВ

1. Методика викладання лекції.
2. Педагогічна етика викладача.
3. Іншомовне середовище викладача.
4. Інноваційна діяльність ВНЗ.
5. Акторська майстерність викладача.
6. Акмеологічна позиція викладача.
7. Освітня проектна діяльність викладача.
8. Професійна самореалізація викладача.
9. Професіоналізм викладача.
10. Педагогічна культура викладача.
11. Професійно-педагогічна компетентність викладача.
12. Міжособистісні взаємини між викладачем і студентами.
13. Міжособистісні взаємини між студентами.
14. Специфіка роботи з іноземними студентами.
15. Активні методи навчання студентів.
16. Методична робота викладача.
17. Голосова культура викладача.
18. Педагогічна майстерність викладача.



19. Нетрадиційні лекції у вищій школі.
20. Елементи рольової гри у вищій школі.
21. Ділова гра у вищій школі.
22. Навчальні практики у вищій школі. 
23. Виробнича практика студентів-випускників.
24. Використання ІКТ у вищій школі.
25. Методи і форми контролю у вищій школі.
26. Оцінювання у вищій школі.
27. Використання презентації у вищій школі.
28. Інтерактивні методи навчання у вищій школі.
29. Інклюзивне навчання й виховання студентів.
30. Метод прикладу у вищій школі.
31. Психологічні й вікові особливості студентського віку.
32. Індивідуальний підхід у вищій школі.
33. Самостійна робота студентів.
34. Студентська наукова робота.
35. Робота куратора.
36. Громадська діяльність викладача.
37. Організаційна діяльність викладача.
38. Наукова діяльність викладача
39. Професіограма викладача.
40. Методика проведення практичних занять.
41. Методика проведення контрольних робіт у ВНЗ
42. Методика проведення підсумкового контролю у ВНЗ
43. Професійна позиція викладача.
44. Авторитет викладача.
45. Професійне вигоряння викладача.
46. Бар’єри самореалізації викладача.
47. Пізнавальний інтерес студентів.


