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ВСТУП

Програма  навчальної  дисципліни  «Педагогіка  та  психологія  вищої
школи»  складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми підготовки
магістрів біологічного факультету за  спеціальністю 091 «Біологія».

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  поглиблення  уявлень
щодо  психологічних  особливостей  навчально-виховного  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. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета  викладання  навчальної  дисципліни полягає  у  вивченні

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 та нейрофізіологічні особливості студентського

(юнацького) віку;
-  розкрити  психологічні  особливості  навчальної  діяльності  у  вищій

школі;
- ознайомити із новими феноменами організації пізнавальної діяльності

сучасної молоді;
-  надати  уявлення  щодо ґендерних  проблем  у  сучасному  освітньому

просторі;
- 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 провідних країнах світу; 

- 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 професійної педагогічної майстерності.

1.3. Кількість кредитів – 3 (денна форма) / 3 (заочна форма).
1.4.  Загальна  кількість  годин  –  90  (денна  форма)  /  90  (заочна

форма).

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна / за вибором

Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма

навчання
Рік підготовки

1-й 1-й
Семестр

1-й 1-й
Лекції

32 год. 12 год.
Практичні, семінарські заняття

 год.  год.
Лабораторні заняття

 год.  год.
Самостійна робота

58 год. 78 год.
Індивідуальні завдання 

год.

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. Психологічний аналіз навчальної діяльності у вищій школі.
Сучасні  парадигми  у  вищій  освіті  в  Україні  та  інших  країнах  світу:
когнітивно-орієнтована  та  особистісно-орієнтована  (гуманістична).
Порівняльний аналіз психологічних теорій до навчальної діяльності та їхня
реалізація у сучасному освітянському процесі.

Тема 2. Студент як суб’єкт навчального процесу у вищій школі.
Психологічні  та  нейрофізіологічні  особливості  студентського  періоду
(юнацького  віку  та  віку  ранньої  дорослості)  за  різними  підходами  та
періодизаціями розвитку особистості.  Психологічні  особливості  навчальної
діяльності  в  студентському  віці,  проблема  профорієнтації  та  професійного
самовизначення.  Теоретичні  підходи  до  аналізу  навчальної  діяльності,
структура  навчальної  діяльності.  Регуляція  навчальної  діяльності  у  вищій
школі: провідні мотиви навчання, феномен студентської прокрастинації. 

Тема  3.  Психологічні  особливості  навчальної  діяльності  у  вищій
школі.
Пізнавальні  процеси  як  основа  навчальної  діяльності.  Закономірності
сприймання навчальної інформації. Презентація навчального матеріалу: роль
репрезентативних  систем  та  стилів  кодування  інформації.  Нові  феномени
організації  пізнавальної  діяльності  сучасної  молоді:  «кліпове мислення» та
«кліпова  свідомість»,  «серіальне  мислення»,  електронна  комунікація  та
«інтернет-мислення».  Метакогнітивні  здібності  та  метакогнітивні
компетенції.  Особистість  сучасного  студента:  проблеми  нарцисизму,
залежності, психологічного інфантилізму, ціннісно-смислова невизначеність.
Ґендер і освіта:  гендерний підхід до аналізу освітнього процесу; статеві та
гендерні  відмінності  функціонування  пізнавальних  та  емоційних  процесів,
соціально-комунікативних  здібностей,  інтелекту;  ґендернообумовлені
проблеми у сучасному освітньому просторі. 

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.



Етапи  становлення  й  розвитку  вищої  освіти  та  школи  в  Україні.
Університети  як  центри  розвитку  вищої  освіти  і  науки.  Загальні  засади
побудови  сучасної системи  вищої  освіти  в  Україні  та  її  структура.  Закон
України  «Про  вищу  освіту»  (2014  р.),  його  основні  положення  щодо
організації педагогічного процесу у закладах вищої освіти. 

Тема 6. Загальні засади педагогіки вищої школи. 
Педагогіка вищої школи як наука, її понятійно-категоріальний апарат,

зв'язок  з  іншими  науками.  Методологія  педагогіки  вищої  школи,  її  рівні.
Підходи  до  вивчення  педагогічних  явищ  і  процесів.  Методи  науково-
педагогічних  досліджень.  Студент  як  суб’єкт  педагогічного  процесу.
Типологія  студентів  (Б. Ананьєв,  С. Солодухо,  В. Лісовський  та  ін.).
Студентське  самоуправління,  перспективні  напрями  його  розвитку.
Професійне  самовдосконалення  майбутніх  фахівців.  Вимоги  до  викладача
закладу  вищої  освіти.  Особливості  педагогічної  діяльності  сучасного
викладача  та  основні  її  напрями.  Педагогічна  культура  й  майстерність
викладача закладу вищої освіти, шляхи їх формування.

Тема 7. Дидактика вищої школи
Дидактика  як  галузь  педагогіки  вищої  школи.  Теоретичні  засади

навчально-виховного  процесу  у  вищій  школі  (предмет,  об’єкт,
закономірності,  принципи навчання).  Зміст  освіти  у  вищій школі.  Форми,
види  і  засоби  навчання  у  вищій  школі.  Підходи  до  класифікації  методів
навчання,  їх  оцінка.  Лекція  як  провідна  форма  навчання  студентів.
Семінарські,  лабораторні,  практичні  заняття  (технологія  і  техніка  їх
організації  та  проведення).  Факультативи,  спецкурси  і  спецсемінари  як
організаційні  форми  навчання  в  вищій  школі.  Сучасні  новітні  технології.
Самостійна робота студентів, шляхи підвищення її ефективності. Контроль
та облік результатів  навчально-пізнавальної  діяльності  студентів.  Науково-
дослідна  робота  студентів  як  важливий чинник  ефективності  професійної
підготовки  фахівців  з  вищою  освітою.  Навчальна  і  виробнича  практика
студентів.

Тема  8. Тенденції  розвитку  вищої  освіти  в  сучасних  провідних
країнах світу. 

Основні  типи  закладів  вищої  освіти  у  розвинених  країнах  світу.
Організація  навчання  й  науково-дослідна  робота  студентів  закладів  вищої
освіти  в  провідних  країн  світу.  Культура  академічної  доброчесності  в
провідних  університетах  світу  й  в  Україні. Вища  педагогічна  освіта  за
кордоном.



3.  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. 
Психологічний 
аналіз навчальної 
діяльності у вищій 
школі.

8 2 6 8 8

Тема 2. Студент як 
суб’єкт навчального
процесу у вищій 
школі

10 4 6 9 1 8

Тема 3. 
Психологічні 
особливості 
навчальної 
діяльності у вищій 
школі

12 6 6 9 1 8

Тема 4. 
Психологічні 
особливості 
професійної 
діяльності 
викладача у вищій 
школі

10 4 6 9 1 8

Разом за розділом 1 40 16 24 35 3 32
Розділ 2. Педагогіка вищої школи

Тема 5. Вища освіта
України, її 
інституції

8 2 6 9 1 8

Тема 6. Загальні 
засади педагогіки 
вищої школи 

10 4 6 9 1 8

Тема 7. Дидактика 
вищої школи 

14 8 6 8 8

Тема  8.  Тенденції
розвитку  вищої
освіти  в  сучасних
провідних  країнах
світу 

8 2 6 9 1 8

Разом за розділом 2 40 16 24 35 3 32
Підготовка до 
заліку

10 10 20 14

Усього годин 90 32 58 90 12 78



4. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ)
ЗАНЯТЬ

Не передбачено навчальним планом.

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

5.1. Самостійна робота для студентів денної форми навчання
№

теми
Види, зміст самостійної роботи Кіль

-
кість
годи

н
1 Тема 1. Психологічний аналіз навчальної діяльності у вищій школі.

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу. Виконання 
самостійної роботи. 

6

2 Тема 2. Студент як суб’єкт навчального процесу у вищій школі.
Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу. Виконання 
самостійної роботи.

6

3 Тема 3. Психологічні особливості навчальної діяльності у вищій школі. 
Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу. Виконання 
самостійної роботи.

6

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

6

5 Тема 5. Тема 5. Вища освіта України, її інституції. Самостійне 
опрацювання теоретичного матеріалу. Підготовка реферату на тему: 
«Актуальність педагогічного знання в системі підготовки сучасного 
викладача вищої школи». 

6

6 Тема 6. Загальні засади педагогіки вищої школи. Самостійне 
опрацювання теоретичного матеріалу. Розробка розгорнутою схеми з 
теми: «Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти. 
Шляхи її формування». 

6

7 Тема 7. Дидактика вищої школи.
Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу. Підготовка до 
контрольної роботи. 

6

8 Тема 8. Тенденції розвитку вищої освіти в сучасних провідних країнах
світу. Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу. Написання есе
на тему «Порівняльна характеристика стану й тенденцій розвитку вищої
освіти в Україні та в провідних країнах світу» 

6

9 Підготовка до заліку 10
Разом 58

5.2. Самостійна робота для студентів заочної форми навчання
№

теми
Види, зміст самостійної роботи Кіль

-
кість
годи

н
1 Тема 1. Психологічний аналіз навчальної діяльності у вищій школі. 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу. Виконання 
самостійної роботи..

8



2 Тема 2. Студент як суб’єкт навчального процесу у вищій школі. 
Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу Виконання 
самостійної роботи.

8

3 Тема 3. Психологічні особливості навчальної діяльності у вищій школі. 
Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу. Виконання 
самостійної роботи.

8

4 Тема 4. Психологічні особливості професійної діяльності викладача у 
вищій школі. Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу. 
Виконання самостійної роботи.

8

5 Тема 5. Вища освіта України, її інституції. Самостійне опрацювання 
теоретичного матеріалу. Підготовка реферату на тему: «Актуальність 
педагогічного знання в системі підготовки сучасного викладача вищої 
школи».

8

6 Тема 6. Загальні засади педагогіки вищої школи. Самостійне 
опрацювання теоретичного матеріалу. Розробка розгорнутою схеми з 
теми: «Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти. 
Шляхи її формування». 

8

7 Тема 7. Дидактика вищої школи.
Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу. Підготовка до 
контрольної роботи.  

8

8 Тема 8. Тенденції розвитку вищої освіти в сучасних провідних країнах
світу. Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу. Написання есе
на  тему  «Порівняльна  характеристика  стану  й  тенденцій  розвитку
вищої освіти в Україні та в провідних країнах світу»

8

9 Підготовка до заліку 14
Разом 78

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

(не передбачені)

7. 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.

8. 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  полягає  у створенні  ситуаційної  задачі.  Для цього потрібно

виконати наступну задачу: Уявіть наступну ситуацію: Ви – керівник закладу
вищої освіти/або структурного підрозділу. Наступного навчального року ви
одержуєте  додаткове  фінансування  та  маєте  можливість  розширити  штат
працівників.  Ваше  завдання  полягає  у  тому,  щоб  відшукати  найкращого
кандидата на вакантну посаду. Тому:

1) вам потрібно зробити опис наявної вакансії та основні вимоги до 
кандидата (приклад опису вакансії додається);

2) здійснити психологічний аналіз вимог до кандидата, основних 
компетенцій, яки має володіти кандидат та зазначити й обґрунтувати,
які з компетенцій є hard-skills, а які soft-skills;

3) за яких мінімальних умов працевлаштування буде можливим, а за 
яких умов – неможливим взагалі. 

Звіт про самостійну роботу має містити дані автора (ПІБ, курс, факультет, 
група); опис вакансії, психологічний аналіз вимог до кандидата та основних 
компетенцій. 

За розділом «Педагогіка вищої школи» пропонуються такі види СРС:
▪ підготувати реферат на тему: «Актуальність педагогічного знання в

системі  підготовки  сучасного  викладача  вищої  школи».  Слухачі
магістратури на основі ознайомлення з положеннями Закону України «Про
вищу  освіту»  (2014  р.),  статтями  провідних  вітчизняних  й  зарубіжних
учених з проблем розвитку вищої освіти й педагогіки в сучасному світі й в
Україні,  мають підготувати реферат, зміст й структура якого свідчить про
особистісний внесок й здатність автора проводити самостійне дослідження,
використовуючи теоретичні знання й практичні навички, що отримані ними
за період вивчення курсу;

▪ підготувати розгорнути схему з теми: «Педагогічна майстерність
викладача закладу вищої освіти. Шляхи її формування» (тема 6). На основі
ознайомлення з матеріалами підручників, навчальних посібників,  статей у
друкованих виданнях академічного характеру, розробити схему, в якій було б
представлено  в  узагальненому  вигляді  компоненти  педагогічної
майстерності викладача та шляхи її формування.

▪ підготовка до контрольної роботи з теми 7, яка містить 10 питань з
відкритими відповідями. Кожен студент письмово відповідає на 2 питання,
що заявлені  в обраному ним варіанті.  Даний вид роботи спрямований на
закріплення  лекційного  матеріалу  та  перевірку  якості  самостійного
вивчення теоретичного матеріалу (додаток 1);

▪  написати  есе  на  тему  «Порівняльна  характеристика  стану  й
тенденцій розвитку вищої освіти в Україні  та в провідних країнах світу»
(тема  8).  Слухачі  магістратури  мають  ознайомитися  зі  станом  та



особливостями розвитку вищої освіти за кордоном (країну студенти обирають
самостійно).  У змісті  есе  вони мають показати спільні  риси й відмінності
вищої освіти, проаналізувати мету, завдання, зміст, принципи, методи, форми
навчання  і  виховання  студентів  та  висловити  власне  бачення  щодо
реформування вищої освіти в Україні шляхом творчого запозичення досвіду
інших зарубіжних країн. 

Для студентів заочного відділення
У  якості  поточного  контролю  передбачено  оцінювання  самостійної

роботи. Самостійна робота передбачає підготовку студентів до лекцій (під час
сесії),  самостійне  опрацювання  теоретичного  матеріалу  та  виконання
контрольної роботи, які включає завдання окремо за кожним розділом:

за розділом «Психологія вищої школи» 
завдання  контрольної  роботи  складається  у  створенні  ситуаційної

задачі.  Для  цього  потрібно  виконати  наступну  задачу:  Уявіть  наступну
ситуацію: Ви – керівник закладу вищої освіти/або структурного підрозділу.
Наступного  навчального  року  ви  одержуєте  додаткове  фінансування  та
маєте  можливість розширити штат працівників.  Ваше завдання полягає  у
тому, щоб відшукати найкращого кандидата на вакантну посаду. Тому:

4) вам потрібно зробити опис наявної вакансії та основні вимоги до 
кандидата (приклад опису вакансії додається);

5) здійснити психологічний аналіз вимог до кандидата, основних 
компетенцій, яки має володіти кандидат та зазначити й обґрунтувати,
які з компетенцій є hard-skills, а які soft-skills;

6) за яких мінімальних умов працевлаштування буде можливим, а за 
яких умов – неможливим взагалі. 

Звіт про самостійну роботу має містити дані автора (ПІБ, курс, факультет, 
група); опис вакансії, психологічний аналіз вимог до кандидата та основних 
компетенцій. 

За розділом «Педагогіка вищої школи» пропонуються такі види СРС:
▪ підготувати реферат на тему: «Актуальність педагогічного знання в

системі  підготовки  сучасного  викладача  вищої  школи».  Слухачі
магістратури на основі ознайомлення з положеннями Закону України «Про
вищу  освіту»  (2014  р.),  статтями  провідних  вітчизняних  й  зарубіжних
учених з проблем розвитку вищої освіти й педагогіки в сучасному світі й в
Україні,  мають підготувати реферат, зміст й структура якого свідчить про
особистісний внесок й здатність автора проводити самостійне дослідження,
використовуючи теоретичні знання й практичні навички, що отримані ними
за період вивчення курсу;

▪ підготувати розгорнути схему з теми: «Педагогічна майстерність
викладача закладу вищої освіти. Шляхи її формування» (тема 6). На основі
ознайомлення з матеріалами підручників, навчальних посібників,  статей у
друкованих виданнях академічного характеру, розробити схему, в якій було б
представлено  в  узагальненому  вигляді  компоненти  педагогічної
майстерності викладача та шляхи її формування.



▪ підготовка до контрольної роботи з теми 7, яка містить 10 питань з
відкритими відповідями. Кожен студент письмово відповідає на 2 питання,
що заявлені  в обраному ним варіанті.  Даний вид роботи спрямований на
закріплення  лекційного  матеріалу  та  перевірку  якості  самостійного
вивчення теоретичного матеріалу (додаток 1);

▪  написати  есе  на  тему  «Порівняльна  характеристика  стану  й
тенденцій розвитку вищої освіти в Україні  та в провідних країнах світу»
(тема  8).  Слухачі  магістратури  мають  ознайомитися  зі  станом  та
особливостями розвитку вищої освіти за кордоном (країну студенти обирають
самостійно).  У змісті  есе  вони мають показати спільні  риси й відмінності
вищої освіти, проаналізувати мету, завдання, зміст, принципи, методи, форми
навчання  і  виховання  студентів  та  висловити  власне  бачення  щодо
реформування вищої освіти в Україні шляхом творчого запозичення досвіду
інших зарубіжних країн. 

У  якості  контрольного  семестрового  заходу  передбачено  складання
заліку. Залік є письмовою роботою, яка складається із чотирьох завдань. За
кожним з розділів («Психологія вищої школи» та «Педагогіка вищої школи»)
передбачено виконання двох завдань. Кожне завдання оцінюється у 15 балів.
Сумарно можливо отримати 60 балів за роботу з дисципліни. 

Перше  завдання  з  кожного  розділу  містить  питання,  яке  відбиває
розуміння  теоретичного  матеріалу  з  дисципліни.  Друге  завдання  містить
питання практичного характеру, яке спрямоване на оцінювання застосування
знань на практиці.

Роботу  розподілено  на  варіанти.  Номер  варіанту  роботи  може  бути
закріплений  за  студентом  шляхом  випадкового  вибору  або  за  вибором
викладача. 

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

Створення  ситуаційної  задачі  засноване  на  цілісному  розумінні
матеріалу  першого  розділу  та  оцінюється  у  20  балів  (сумарно),  які
розподіляються  на  15  балів  за  зміст  роботи  та  5  балів  за  своєчасність
виконання роботи. 

Критерії оцінювання ситуаційної задачі
Показник, що
оцінюється 

Критерії оцінювання

Своєчасність
0-5

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

Зміст роботи
0-15

- самостійність виконання (у разі доведеного плагіату бали за
роботу анулюються);
-  повнота,  грамотність  і  коректність  розкриття  основних
компетенцій;
- творчий підхід до постановки і реалізації 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») 

Кожне  завдання  з  самостійної  роботи  (реферат,  есе  чи  схема)
оцінюється у 5 балів (максимально).

Критерії оцінювання реферату, есе та схеми
Показник, що
оцінюється 

Критерії оцінювання

Своєчасність
0-1

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

Зміст роботи
0-4

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

Критерії  оцінювання  контрольної  роботи. Оцінювання  виконаних
завдань  здійснюється  за  5-бальною  системою  й  враховує:  правильність  і
науковість викладу матеріалу, розкриття понять і закономірностей, точність
уживання  педагогічної  термінології;  логічність,  доказовість  у  викладі
матеріалу;  здатність  творчо  підходити  до  розв’язання  тих  чи  інших
педагогічних  питань;  ступінь  сформованості  інтелектуальних,
загальноосвітніх, спеціальних умінь.

9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ:
Розподіл балів для студентів денної форми навчання

Поточний контроль та самостійна робота Разом Залік Сума
Розділ 1 Розділ 2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
5 5 5 5 5 5 5 5 40 60 100

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



Розподіл балів для студентів заочної форми навчання

Поточний контроль та самостійна робота Разом Залік Сума
Розділ 1 Розділ 2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
5 5 5 5 5 5 5 5 40 60 100

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

Підсумковий контроль.
Студент є допущеним до підсумкового семестрового контролю за умови

виконання  завдань  самостійної  роботи,  контрольної  роботи  та  реферату
(мінімальна кількість балів 20).

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.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка за національною шкалою
для екзамену для заліку

90–100 відмінно зараховано
70–89 добре
50–69 задовільно
1–49 незадовільно не зараховано

10. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
За розділом «Психологія вищої школи»

1. Психологічні особливості  студентського періоду (юнацького віку та віку
ранньої дорослості) за періодизацією Д.Б. Ельконіна і В.В.Давидова. 
2. Психологічні особливості  студентського періоду (юнацького віку та віку
ранньої дорослості) за періодизацією Е.Еріксона та Д.Марсія.
3. Нейрофізіологічні особливості навчання у період студентського віку. 
4. Психологічні  особливості  навчальної  діяльності  в  студентському  віці,
проблема профорієнтації та професійного самовизначення. 
5. Структура та етапи розвитку навчальної діяльності у вищій школі. 
6. Регуляція навчальної діяльності у вищій школі: провідні мотиви навчання.
7. Порушення  регуляторних  компонентів  навчальної  діяльності:  феномен
студентської прокрастинації. 
8. Проблема ефективності сприймання навчальної інформації.
9. Презентація  навчального  матеріалу:  роль  репрезентативних  систем  та
стилів кодування інформації.
10.Феномени  «кліпового  мислення»  та  «кліпової  свідомості»  в  організації
пізнавальної діяльності сучасної молоді.
11.Феномени «кліпового мислення» та «серіального мислення» в організації
пізнавальної діяльності сучасної молоді. 
12.Проблема  електронної комунікації та «інтернет-мислення». 
13.Метакогнітивні здібності як основа навчального процесу студентів. 
14.Метакогнітивні компетенції та їхнє формування у навчальному процесі. 
15.Особистість  сучасного  студента:  проблеми  нарцисизму,  залежності,
психологічного інфантилізму, ціннісно-смислова невизначеність. 
16.Гендерний  підхід  до  аналізу  освітнього  процесу,  ґендернообумовлені
проблеми у сучасному освітньому просторі.
17.Статеві  та  гендерні  відмінності  функціонування  пізнавальних  та
емоційних процесів, соціально-комунікативних здібностей, інтелекту. 



18.Типологія стилів педагогічного спілкування. 
19.Особливості педагогічної комунікації у вищій школі. 
20.Рольові конфлікти у вищій школі.
21.Соціально-особистісні компетенції викладача вищого навчального закладу.
22.Соціальний інтелект як складова професійних компетенцій викладача.
23.Емоційний інтелект як складова професійних компетенцій викладача.
24.Психологічний  аналіз  soft-skills і  hard-skills у  професійній  діяльності
викладача вищого навчального закладу.
25.Професійні компетенції викладача вищого навчального закладу.

За розділом «Педагогіка вищої школи»
Питання, орієнтовані на перевірку теоретичного матеріалу

1. Етапи становлення й розвитку вищої освіти та школи в Україні. 
2. Загальні  засади  побудови сучасної  системи вищої  освіти  в  Україні  та  її
структура. 
3. Основні положення щодо організації навчально-виховного процесу у ЗВО,
занесені до Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.). 
4. Педагогіка  вищої  школи  як  наука,  її  понятійно-категоріальний  апарат,
зв'язок з іншими науками 
5. Методологія  педагогіки  вищої  школи,  її  рівні.  Підходи  до  вивчення
педагогічних явищ і процесів.
6. Методи науково-педагогічних досліджень. 
7. Студент  як  суб’єкт  педагогічного  процесу. Студентське  самоуправління,
перспективні напрями його розвитку.
8. Навчально-дослідна робота студентів, її роль у професійному становленні
фахівців. 
9. Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців.
10. Вимоги  до  викладача  закладу  вищої  освіти.  Особливості  педагогічної
діяльності сучасного викладача та основні її напрями. 
11. Педагогічна  культура  й  майстерність  викладача  закладу  вищої  освіти,
шляхи їх формування
12. Дидактика  як  галузь  педагогіки  вищої  школи.  Теоретичні  засади
навчально-виховного процесу у вищій школі (предмет, об’єкт, закономірності,
принципи навчання).
13. Зміст освіти у вищій школі. 
14. Закономірності й принципи навчання у вищій школі. 
15. Форми, види і засоби навчання у вищій школі. 
16. Підходи до класифікації методів навчання, їх оцінка. 
17. Лекція як провідна форма навчання студентів. 
18. Семінарські,  лабораторні,  практичні  заняття  (технологія  і  техніка  їх
організації та проведення). 
19. Сучасні новітні навчальні технології.
20. Самостійна робота студентів, шляхи підвищення її ефективності 
21. Контроль  та  облік  результатів  навчально-пізнавальної  діяльності
студентів. 
22. Науково-дослідна  робота  студентів  як  важливий  чинник  ефективності



професійної підготовки фахівців з вищою освітою
23.Основні типи закладів вищої освіти у розвинених країнах світу. 
24. Організація навчання й науково-дослідна робота студентів закладів вищої
освіти в провідних країн світу.
25.Культура академічної доброчесності в провідних університетах світу й в
Україні.

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. Запропонувати тематику й скласти сценарій кураторських годин у

студентській групі.
6. Написати план самоосвіти викладача.
7. Проаналізувати навчальний план з обраної спеціальності.
8. Проаналізувати  вимоги  до  написання  методичних рекомендацій  з

обраної навчальної дисципліни.
9. Скласти анкету для з’ясування інтересів студентів.
10. Скласти план бесіди з іноземними студентами з питань дисципліни

й відповідальності.
11. Скласти  план  проведення  педагогічного  експерименту  з  питань

підвищення якості професійної підготовки студентів.
12. Підібрати методики до виявлення мотивації студентів.
13. Скласти план лекції з обраної спеціальності.
14. Скласти план проведення семінару з педагогіки вищої школи.
15. Скласти  план  проведення  практичного  заняття  з  обраної

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

спеціалізації. 
17. Запропонувати  план  проведення  нетрадиційної  лекції  з  обраної

навчальної дисципліни.
18. Запропонувати  план  проведення  нетрадиційного  практичного

заняття з обраної спеціалізації. 
19. Скласти тести для перевірки знань студентів з обраної навчальної

дисципліни.
20. Запропонувати  критерії  оцінювання  науково-дослідної  роботи

студентів.
21.  Запропонувати критерії оцінювання виховної роботи викладача.
22. Розкрити шляхи реалізації принципу активності студентів у різних

видах діяльності.
23. Написати замітку до стінгазети на педагогічну тему.
24. Написати оду викладачеві ВНЗ.



25. Скласти план тез  на тему: «Дистанційне навчання  студентів:  за  і
проти». 
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Додаток 1 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ
ШКОЛИ

1. Схарактеризувати  сутність  і  структуру  процесу  навчання  у  вищій
школі.

2. Назвати  й  стисло  схарактеризувати  закономірності  і  принципи
дидактики вищої школи.

3. Розкрити взаємозв’язок діяльності викладача і студента в навчанні.
4. Назвати  й  згрупувати  за  основними  функціями  (характер  мети

навчання,  проектування  змісту  освіти,  вибір  форм  і  методів  навчання,
забезпечення  результатів  навчання)  провідні  принципи  навчання.
Сформулювати дидактичні правила, які випливають з названих принципів
(за вибором).

5. Назвати основні підходи до класифікації методів навчання у вищій
школі. Дати оцінку одній із обраних класифікацій.

6. Охарактеризувати лекцію як провідну форму організації навчально-
пізнавальної діяльності студентів у закладах вищої освіти. Назвати сильні й
слабкі сторони лекційних занять.

7. Схарактеризувати семінар/практичне (лабораторне заняття) як форму
організації  навчання  у  вищій  школі.  Сформулювати  основні  вимоги  та
розкрити техніку та технології їх проведення.

8. Поняття про сутність контролю, його компоненти та основні функції.
9. Розкрити  сутність  навчально-дослідної  роботи  студентів.  ЇЇ  роль  у

підвищення якості фахової підготовки.
10. Схарактеризувати сучасні  новітні технології.  Дати характеристику

однієї з технологій (за власним вибором).
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