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Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» 

 

Самостійна робота з навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія  

вищої школи» функціонує в єдності з іншими формами організації 

навчального процесу. Вона   є завершальним етапом розв’язання навчально-

пізнавальних завдань, які розглядалися на лекціях, семінарах, практичних 

заняттях.  Адже знання можна вважати надбанням  здобувача вищої освіти 

тільки за умови, що він приклав для їх здобуття свої розумові і практичні 

зусилля. 

Психологічний аспект самостійної роботи характеризує її як, 

усвідомлену, вільну за вибором, внутрішньо мотивовану діяльність. Вона 

припускає виконання  здобувачем вищої освіти наступних дій: 

- усвідомлення мети своєї діяльності;  

- внутрішнє прийняття навчальної задачі;  

- надання їй особистісного смислу;  

- підпорядкування виконанню цієї задачі інших інтересів і форм своєї 

зайнятості;  

- самоорганізації в розподілі навчальних дій протягом певного часу, 

самоконтролю в їх виконанні.  

Передумовою для якісного виконання самостійної роботи є оволодіння 

уміннями і навичками самоорганізації навчальної діяльності.  Виконання 

роботи вимагає від  здобувачів вищої освіти  розумової напруги. 

Самостійна робота надає можливість  здобувачу вищої освіти працювати 

без поспіху, не боячись негативної оцінки сокурсників чи викладачів, а також 

обирати оптимальний темп роботи та умови її виконання. 

При виконанні самостійної роботи здобувачу вищої освіти 

пропонуються навчальні завдання та рекомендації для їх виконання.  

Завдання  з навчальної дисципліни «Педагогіка  та психологія вищої 

школи» пов'язані з навчальним матеріалом і являють собою одну з можливих 

форм його пред'явлення здобувачу вищої освіти. Завдання пропонуються 

різного рівня складності. Ступінь зміни складності завдання обумовлений 

необхідністю такої організації самостійної роботи у сучасному навчальному 

процесі, при якому  здобувачі вищої освіти не тільки засвоюють передбачену 

програмою систему знань, навичок і умінь, але також розвивають свою 

пізнавальну самостійність.  

Здобувачам вищої освіти пропонуються: 

1. Питання для самостійного опрацювання. 

Виконання цього завдання передбачає самостійне вивчення  за 

підручником або іншими джерелами визначених  питань.   Самостійна 

навчальна діяльність сприяє вдосконаленню уміння опрацьовувати наукові 

літературні джерела.   Здобувачу вищої освіти необхідно дібрати літературу, 

скласти план відповіді, дібрати цитати, зробити і записати висновки.  

 З метою  підготування відповідей на поставлені  питання та з метою 

закріплення здобутих знань пропонується: 



- застосування прийомів стислого й  найбільш раціонального запису;  

-  конспектування самостійно прочитаного; 

- здійснення аналізу, синтезу, порівняння явищ, фактів, закономірностей, 

викладених у друкованих джерелах інформації; 

- розгляд і аналіз таблиць, графіків, ілюстрацій, вміщених у підручнику; 

- висловлювати своє міркування щодо питань проблемного характеру; 

- доповнити список рекомендованої літератури науковими працями, які 

здобувач вищої освіти знайшов самостійно. 

2. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник.  

Виконання цього завдання передбачає засвоєння понятійного апарату 

даної теми. Необхідно звернути увагу, що у робочої навчальної програмі з 

дисципліни «Психологія» до кожної теми надаються  основні поняття, 

терміни та категорії, що підлягають засвоєнню. Доцільно вписувати у 

словник  незрозумілі слова з поясненням й тлумаченням їх значення,  скласти 

тезаурусу форму опису термінів у рамках певної теми. 

3. Перевести  основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

Виконання цього завдання передбачає систематизацію, узагальнення, 

пояснення   навчального матеріалу за допомогою малюнків, таблиць, 

графіків, схем.  Така навчальна діяльність сприяє оволодінню прийомами 

смислової переробки тексту, укрупнення навчального матеріалу, виділення 

основних ідей, принципів, закономірностей психологічної науки, 

усвідомлення їх взаємозв’язку, закріплення й узагальнення вивченого.  

 

ТЕМА 1. Предмет і завдання психології вищої школи. 

Цілі та завдання самостійної роботи:   

Виконання самостійної роботи   створює цілісне уявлення про 

психологію  вищої школи як науки, розкриває  предмет та основні завдання 

психології вищої школи; сприяє розумінню ролі  та місця психології  вищої 

школи у системі навчальних дисциплін, що вивчаються  здобувачами вищої 

освіти. 

І. Питання для самостійного опрацювання: 

1. Обґрунтуйте значущість психології вищої школи в системі підготовки 

науково-педагогічних працівників. 

2. Які галузі психологічної науки найбільш пов’язані з психологією вищої 

школи? Обґрунтуйте свою відповідь. 

3. Що розуміється під поняттям «психологічна культура»? 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 
Рекомендована література до Теми 1: 

1. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.  Психологія вищої школи:Підручник 2- 

вид. / Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко  – К.:ЦУЛ, 2014.  



2. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навчальний 

посібник для магістрів і аспірантів./ Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко  – К.: ТОВ 

«Філ-студія», 2008. 

3. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.  Психологія вищої школи:Практикум: 

Навч. посіб. / Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко  – К.:Каравелла, 2008. 

4. Сергєєва В.Ф. Виховна робота в сучасному вищому закладі освіти. 

Методичні рекомендації. / В.Ф. Сергєєва – К., 2008. 

 

ТЕМА 2. Загальні засади педагогіки вищої школи. 

Цілі та завдання самостійної роботи:   
Виконання самостійної роботи     створює   цілісне уявлення про 

педагогіку вищої школи, розкриває взаємозв’язок основних категорій 

педагогіки  вищої школи,  сприяє усвідомленню значення педагогічних знань 

для організації педагогічного процесу та науково-педагогічної діяльності 

викладача вищого навчального закладу.  

І.Питання для самостійного опрацювання: 

1. Доведіть зв'язок педагогіки вищої школи з психологією вищої школи.  

2. Детально ознайомтесь із історією вищого навчального закладу, в якому ви 

навчаєтесь. 

3. Визначити провідні завдання вищих навчальних закладів. 

4. Чи тотожні поняття «освіченість» і «вихованість»? Аргументуйте свої 

міркування. 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 
 
Рекомендована література до Теми 2: 

1. Закон України «Про вищу освіту». – К., 2014. 

2. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /                              

А.І.Кузьмінський – К.: Знання, 2010. 

3.Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /                                  

В.Л. Ортинський– К.: Центр учбової літератури, 2009.  

4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб./ З.Н. Курлянд, Хмелюк, А.В. 

Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 3-тє  вид.,. перероб. і доп. – К.: 

Знання, 2007.  

5. Фіцула М.М.  Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. /               

М.  М. Фіцула– К.: Академвидав, 2014.  

 

ТЕМА 3. Предмет і основні категорії дидактики вищої школи. 

Цілі та завдання самостійної роботи:   
Виконання самостійної роботи     формує чітке уявлення про  основні 

дидактичні категорії, надає основні орієнтири у питаннях навчання у вищій 

школі, розкриває значення дидактичних знань для педагогічної практики.  

 

 



 

І. Питання для самостійного опрацювання: 

1. Чим дидактика вищої школи відрізняється від дидактики загальноосвітньої 

школи? 

2. Покажіть зв'язок між знаннями, уміннями і навичками. 

3. Які чинники сприяють розвитку дидактики як науки? 

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 
Рекомендована література до Теми 3: 

1. Закон України «Про вищу освіту». – К., 2014. 

2. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /                              

А.І.Кузьмінський – К.: Знання, 2010. 

3.Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /                                  

В.Л. Ортинський– К.: Центр учбової літератури, 2009.  

4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб./ З.Н. Курлянд, Хмелюк, А.В. 

Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 3-тє  вид.,. перероб. і доп. – К.: 

Знання, 2007.  

5. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.  Психологія вищої школи:Підручник 2- 

вид. / Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко  – К.:ЦУЛ, 2014.  

6. Фіцула М.М.  Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. /               

М.  М. Фіцула– К.: Академвидав, 2014.  

 

ТЕМА 4. Психолого-педагогічна сутність процесу навчання у вищій 

школі. 

Цілі та завдання самостійної роботи:   
Виконання самостійної роботи формує  систему знань про завдання та 

характерні ознаки  процесу навчання,  створює цілісне уявлення про функції 

процесу навчання, забезпечує розуміння специфічних особливостей основних 

компонентів  процесу навчання. 

І. Питання для самостійного опрацювання: 

1. У чому  ви вбачаєте принципову відмінність процесу навчання від процесу 

наукового пізнання? 

2 Доведіть єдність розвитку і виховання в процесі навчання.  

3. Визначити критерії оптимізації процесу навчання.  

4. Охарактеризуйте кредитно-модульну систему організації навчального 

процесу. 

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 



Рекомендована література до Теми 4: 
1. Закон України «Про вищу освіту». – К., 2014. 

2. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /                              

А.І.Кузьмінський – К.: Знання, 2010. 

3.Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /                                  

В.Л. Ортинський– К.: Центр учбової літератури, 2009.  

4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб./ З.Н. Курлянд, Хмелюк, А.В. 

Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 3-тє  вид.,. перероб. і доп. – К.: 

Знання, 2007.  

5. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.  Психологія вищої школи:Підручник 2- 

вид. / Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко  – К.:ЦУЛ, 2014.  

6. Фіцула М.М.  Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. /               

М.  М. Фіцула– К.: Академвидав, 2014.  

 

 

ТЕМА 5. Студент як суб’єкт навчальної діяльності. 

Цілі та завдання самостійної роботи:   

Виконання самостійної роботи забезпечує розуміння психологічних 

особливостей студентського віку,  сприяє засвоєнню  знань про види 

адаптації студентів до навчання у вищій школі,  розкриває типологічні 

особливості сучасних студентів. 

І. Питання для самостійного опрацювання: 

1. Охарактеризуйте психологічні передумови і показники успішності 

студентів у навчально-професійної діяльності. 

2. Які причини неуспішності студентів і шляхи їх подолання. 

3. В яких проявах поведінки та рисах особистості студента виявляється 

успішність його адаптації до ВНЗ? 

4. У чому ви вбачаєте причини вияву окремими  студентами елементів 

невихованості? 

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 
Рекомендована література до Теми 5: 

1.Закон України «Про вищу освіту». – К., 2014. 

2.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /                               

А.І.Кузьмінський – К.: Знання, 2010. 

3.Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /                       

В.Л. Ортинський – К.: Центр учбової літератури, 2009.  

4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб./ З.Н. Курлянд, Хмелюк, А.В. 

Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 3-тє  вид.,. перероб. і доп. – К.: 

Знання, 2007.  

5. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.  Психологія вищої школи:Підручник 2- 

вид. / Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко  – К.:ЦУЛ, 2014.  



6. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навчальний 

посібник для магістрів і аспірантів./ Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко  – К.: ТОВ 

«Філ-студія», 2008. 

7. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.  Психологія вищої школи:Практикум: 

Навч. посіб. / Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко  – К.:Каравелла, 2008. 

8. Фіцула М.М.  Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. /               

М.  М. Фіцула– К.: Академвидав, 2014.  

 

ТЕМА 6. Педагогічна діяльність і функції викладача вищої школи. 

Цілі та завдання самостійної роботи:   
Виконання самостійної роботи формує систему знань  про особливості 

педагогічної діяльності, забезпечує розуміння основних функцій та напрямів 

діяльності викладача вищого навчального закладу, створює цілісне уявлення 

про  психологічну структуру діяльності  викладача вищого навчального 

закладу.  

І. Питання  для самостійного опрацювання: 

1. Довести, що педагогічна діяльність викладача має творчий характер. 

2. Що розуміється під поняттям «педагогічна культура»? 

3. Охарактеризуйте зміст та критерії педагогічних інновацій. 

4. Які психологічні умови визначають ефективність педагогічного 

спілкування? 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 
Рекомендована література до Теми 6: 

1.Закон України «Про вищу освіту». – К., 2014. 

2. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /                              

А.І.Кузьмінський – К.: Знання, 2010. 

3.Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /                                  

В.Л. Ортинський– К.: Центр учбової літератури, 2009.  

4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб./ З.Н. Курлянд, Хмелюк, А.В. 

Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 3-тє  вид.,. перероб. і доп. – К.: 

Знання, 2007.  

5. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.  Психологія вищої школи:Підручник 2- 

вид. / Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко  – К.:ЦУЛ, 2014.  

6. Фіцула М.М.  Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. /               

М.  М. Фіцула– К.: Академвидав, 2014.  

 

ТЕМА 7. Форми організації навчального процесу у вищому навчальному 

закладі. 

Цілі та завдання самостійної роботи:   
Виконання самостійної роботи забезпечує розуміння  специфічних форм 

організації навчального процесу, створює уявлення про різноманітні види 

навчальних занять. 



І. Питання для самостійного опрацювання: 

1. Покажіть зв'язок лекції з іншими видами навчальних занять.  

2. Дотримання яких умов забезпечує ефективність семінарського заняття.  

3. Охарактеризуйте завдання та види самостійної роботи студентів. 

4. Покажіть зв'язок між знаннями, уміннями і навичками. 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

Виконання самостійної роботи 
Рекомендована література до Теми 7: 

1. Закон України «Про вищу освіту». – К., 2014. 

2.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / 

А.І.Кузьмінський – К.: Знання, 2010. 

3.Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / В.Л. 

Ортинський – К.: Центр учбової літератури, 2009.  

4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб./ З.Н. Курлянд, Хмелюк, А.В. 

Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 3-тє  вид.,. перероб. і доп. – К.: 

Знання, 2007.  

5. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.  Психологія вищої школи:Підручник 2- 

вид. / Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко  – К.:ЦУЛ, 2014.  

6. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навчальний 

посібник для магістрів і аспірантів./ Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко  – К.: ТОВ 

«Філ-студія», 2008. 

7. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.  Психологія вищої школи:Практикум: 

Навч. посіб. / Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко  – К.:Каравелла, 2008. 

8. Фіцула М.М.  Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. /               

М.  М. Фіцула– К.: Академвидав, 2014.  

 

 

ТЕМА 8. Сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі. 

 

Цілі та завдання самостійної роботи:   
Виконання самостійної роботи забезпечує розуміння особливостей 

сучасних технологій навчання, розкриває специфічні особливості технології 

проблемного навчання, формує систему знань про технологію модульного 

навчання, створює цілісне уявлення про ігрові та інформаційні  технології 

навчання.  

І.Питання для самостійного опрацювання: 

1.Розкрийте роль проблемного навчання у формуванні активної, творчої 

особистості майбутнього фахівця. 

2.Розкрийте переваги модульної технології навчання над традиційної 

технологією навчання. 

3.Охарактеризуйте ігрові технології навчання. 

4.Охарактеризуйте основні напрями використання ЕОМ у навчальному 

процесі вищої школи.  



 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 
Рекомендована література до Теми 8: 

1.Закон України «Про вищу освіту». – К., 2014. 

2. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /                              

А.І.Кузьмінський – К.: Знання, 2010. 

3. Мороз І.В. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу: Монографія / І.В. Мороз - К.: ТОВ 

«Освіта України», К., 2005. 

4.Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /                                  

В.Л. Ортинський– К.: Центр учбової літератури, 2009.  

5. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб./ З.Н. Курлянд, Хмелюк, А.В. 

Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 3-тє  вид.,. перероб. і доп. – К.: 

Знання, 2007.  

6. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.  Психологія вищої школи:Підручник 2- 

вид. / Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко  – К.:ЦУЛ, 2014.  

7. Фіцула М.М.  Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. /               

М.  М. Фіцула– К.: Академвидав, 2014.  

 

 

ТЕМА 9. Педагогічне спілкування і співробітництво. 

Цілі та завдання самостійної роботи:   
Виконання самостійної роботи створює  систему знань про функції, 

структуру, засоби  педагогічного спілкування; сприяє засвоєнню  основних  

характерних ознак педагогічного конфлікту; розкриває особливості 

педагогічного співробітництва зі студентами. 

І.Питання для самостійного опрацювання: 

1. Надайте поради щодо самовиховання комунікативної культури викладача 

вищого навчального закладу. 

2. Наведіть приклади бар’єрів педагогічного спілкування. 

3. Які психологічні умови визначають ефективність педагогічного 

спілкування? 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 
Рекомендована література до Теми 9: 

1.Закон України «Про вищу освіту». – К., 2014. 

2.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /                               

А.І.Кузьмінський – К.: Знання, 2010. 

3.Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /                       

В.Л. Ортинський – К.: Центр учбової літератури, 2009.  



4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб./ З.Н. Курлянд, Хмелюк, А.В. 

Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 3-тє  вид.,. перероб. і доп. – К.: 

Знання, 2007.  

5. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.  Психологія вищої школи:Підручник 2- 

вид. / Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко  – К.:ЦУЛ, 2014.  

6. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навчальний 

посібник для магістрів і аспірантів./ Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко  – К.: ТОВ 

«Філ-студія», 2008. 

7. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.  Психологія вищої школи:Практикум: 

Навч. посіб. / Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко  – К.:Каравелла, 2008. 

8. Фіцула М.М.  Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. /               

М.  М. Фіцула– К.: Академвидав, 2014.  

 

 

ТЕМА 10. Виховна робота у вищому навчальному закладі. 

Цілі та завдання самостійної роботи:   
Виконання самостійної роботи розкриває сутність та психологічні 

особливості виховання, створює  цілісне уявлення про виховні функції  

науково-педагогічного працівника, знайомить зі змістом виховання 

студентської молоді. 

І. Питання для самостійного опрацювання: 

1.Обгрунтуйте необхідність призначення куратора академічної групи. 

2.Назвіть і обґрунтуйте основні вимоги до плану куратора академічної групи. 

3.Чи тотожні поняття «освіченість» і «вихованість»? Аргументуйте свої 

міркування. 

4.У чому ви вбачаєте причини вияву окремими  студентами елементів 

невихованості? 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 
 
Рекомендована література до Теми 10: 

1.Закон України «Про вищу освіту». – К., 2014. 

2.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /                              

А.І.Кузьмінський – К.: Знання, 2010. 

3.Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /                                  

В.Л. Ортинський – К.: Центр учбової літератури, 2009.  

4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб./ З.Н. Курлянд, Хмелюк, А.В. 

Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 3-тє  вид.,. перероб. і доп. – К.: 

Знання, 2007.  

5. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.  Психологія вищої школи:Підручник 2- 

вид. / Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко  – К.:ЦУЛ, 2014.  

6. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навчальний 

посібник для магістрів і аспірантів./ Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко  – К.: ТОВ 

«Філ-студія», 2008. 



7. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.  Психологія вищої школи:Практикум: 

Навч. посіб. / Л.Г.Подоляк, В.І. Юрченко  – К.:Каравелла, 2008. 

8. Сергєєва В.Ф. Виховна робота в сучасному вищому закладі освіти. 

Методичні рекомендації. / В.Ф. Сергєєва – К., 2008. 

9. Фіцула М.М.  Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. /               

М.  М. Фіцула– К.: Академвидав, 2014.  

 

Методичні рекомендації для виконання індивідуальної роботи з 

навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» 
Виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти заочної 

форми навчання з навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія вищої 

школи» передбачає написання реферату за темами, складання  логічної 

діаграми теми, складання тезаурус них карток. 

Вимоги до оформлення реферату: 

1. Текст реферату оформлюється в редакторах Microsoft Word на сторінках 

формату А4. 

2. Поля: ліве - 2,5 см, праве - 1 см, верхнє і нижнє - 2 см. 

3. Шрифт - Times New Roman, 12 або 14 пунктів. 

4. Відступ абзацу (перший рядок від лівого краю) - 1,25см. 

5. Міжрядковий інтервал - одинарний. 

6. Вирівнювання тексту - по ширині. 

7. Всі сторінки реферату (крім титульного аркуша) повинні бути 

пронумеровані. 

8. Реферат повинен містити наступні елементи: 

9. Титульна сторінка 

10 Зміст (із зазначенням розділів реферату та номерів сторінок), або 

план (розділи реферату без зазначення номерів сторінок) 

11. Введення (короткий огляд проблеми, що розглядається в рефераті) - 1 

стор. 

12. Основна частина (розділи реферату та їх текст) 10-12 стор. 

13. Висновки - 1 стор. 

14. Список джерел літератури (книги, інтернет-джерела - посилання на 

статтю і назва ресурсу). 

 

ТЕМА 1. Предмет і завдання психології вищої школи. 

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Роль психології вищої школи в оптимізації педагогічної  діяльності. 

2. Психологічні проблеми вищої освіти. 

3. Методи психології вищої школи. 

4.  Психологічні механізми підвищення ефективності організації навчального 

процесу у вищій школі.  

5. Значення психологічних знань в педагогічної діяльності викладача вищого 

навчального закладу. 

6. Предмет, завдання, історія розвитку психології професійної освіти. 



7. Інтеграція психологічного, педагогічного, соціально-гуманітарного знання 

як основа підготовки юриста. 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

ТЕМА 2. Загальні засади педагогіки вищої школи. 

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Неперервна освіта як педагогічна концепція і як феномен практики. 

2. Порівняльний аналіз становлення систем вищої освіти в Україні та за 

кордоном. 

Логіка історичного розвитку європейських університетів. 

Характеристика класичної моделі університетів. 

Етапи розвитку вищої освіти в Україні, їх характеристика. 

Виникнення вищої освіти. 

Вищі навчальні заклади як ключова ланка системи неперервної освіти. 

Особливості змісту вищої освіти. 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

ТЕМА 3. Предмет і основні категорії дидактики вищої школи. 

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Дидактика в системі педагогічних наук. 

2. Розвиток дидактичних систем. 

3. Актуальні проблеми дидактики вищої школи. 

4. Фактори взаємозв’язку педагогічного і психологічного знання в дидактиці 

вищої школи. 

5. Реалізація принципу професійної спрямованості в процесі навчання у 

вищій школі. 

6. Дидактичні вимоги до вибору методів навчання.  

7. Дидактичні закономірності навчального процесу. 

8. Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток. 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

ТЕМА 4. Психолого-педагогічна сутність процесу навчання у вищій 

школі. 

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Методологічні основи процесу навчання. 

2. Гносеологічні основи процесу навчання.  

3. Сучасні теорії навчання. 

4. Організація навчальної роботи викладача вищого навчального закладу. 

5. Розвиток навчальної мотивації студентів. 

6. Особливості навчального процесу у вищої школі. 

7. Гуманізація процесу навчання. 

8. Процес навчання як процес розумового розвитку студента. 



9. Мотивація навчальної діяльності студента. 

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

ТЕМА 5. Студент як суб’єкт навчальної діяльності. 

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Закономірності та психологічні механізми особистісного розвитку 

студентів. 

2. Рушійні сили розвитку особистості. 

3. Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху особистості. 

4. Соціально-психологічний портрет сучасного студента. 

5. Студентство як особлива соціальна категорія. 

6. Права і обов’язки студентів. 

7. Вплив активної психічної діяльності студентів на розвиток їх творчих 

здібностей. 

8. Розвиток творчого мислення студентів. 

9. Пізнавальні активність студентів як психолого-педагогічна проблема. 

10. Взаємозв’язок пізнавальних процесів з психофізіологічними 

особливостями студентів. 

11. Зміна психічного стану при напруженні розумової діяльності. 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

ТЕМА 6. Педагогічна діяльність і функції викладача вищої школи. 

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Психолого-педагогічні проблеми перетворення педагогічних цілей 

викладача в психологічні цілі студента. 

2. Взаємозв’язок освітніх, виховних та розвиваючих функцій викладача 

вищої школи. 

3. Мотивація і продуктивна педагогічна діяльність викладача вищого 

навчального закладу. 

4. Педагогічні та науково-дослідницькі здібності викладача вищого 

навчального закладу. 

5. Експресивні здібності та лекторська майстерність. 

6. Рефлексія професійної діяльності. 

7. Психологічні механізми забезпечення надійності педагогічної діяльності 

викладача вищої школи.  

8. Самосвідомість викладача в структурі педагогічної діяльності. 

9.Інноваційна педагогічна діяльність як складова інноваційного освітнього 

процесу. 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 



ТЕМА 7. Форми організації навчального процесу у вищому навчальному 

закладі. 

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Ретроспективний аналіз розвитку лекційно-семінарської системи навчання. 

2. Академічна лекція в системі підготовки студента. 

3. Дидактичні та методичні вимоги до академічної лекції. 

4. Особливості начальної роботи студентів на лекції і передумови її 

ефективності. 

5. Дидактичні завдання семінарських, практичних та лабораторних занять. 

6. Особливості начальної роботи студентів на семінарських заняттях і 

передумови її ефективності. 

7. Форми організації учбової діяльності студентів на семінарських заняттях. 

8. Реалізація принципів індивідуалізації та диференціації під час проведення 

навчальних занять. 

9. Дидактичний потенціал самостійної роботи. 

10. Позитивна мотивація і ефективність самостійної роботи. 

11. Психологічні бар’єри, які зніжують ефективність самостійної роботи 

студентів. 

12. Форми й види науково-дослідницької роботи студентів. 

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

ТЕМА 8.  Сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі. 

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1 Сутність, особливості, класифікація технологій навчання. 

2.Технологічні основи проектування та конструювання навчального процесу 

у вищої школі. 

3. Використання в практичній діяльності вищої школи сучасних технологій 

навчання. 

4. Особистісно-орієнтований підхід до студентів в процесі навчання – 

ключовий напрямок прогресивних педагогічних технологій. 

5. Запровадження кредитно-модульної системи організації  

навчального процесу у вищих навчальних закладах України. 

6. Модульна організація змісту навчальної дисципліни.  

7. Модульна програма як засіб управління самостійної роботою студентів.  

8. Концептуальні положення технології проблемного навчання.  

9. Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності студентів. 

10. Сутність та основні параметри ігрових технологій навчання.  

11. Сучасні інформаційні технології навчання. 

12. Інноваційні процеси – підґрунтя для проектування нових технологій 

навчання.  

13. Інноваційні технології навчання  у контексті Болонського процесу.  

14. Особливості інноваційної педагогічної діяльності. 

15.Вітчизняний та зарубіжний досвід використання технологій навчання.  



 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

ТЕМА 9. Педагогічне спілкування і співробітництво. 

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1 Роль спілкування у розвитку людини. 

2. Вербальні та невербальні засоби спілкування.  

3. Види спілкування.  

4. Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі. 

5. Психологічна характеристика педагогічної взаємодії. 

6. Конфлікт у взаємодії «викладач-студент». 

7. Міжособистісні конфлікти у педагогічному колективі. 

8. Культура міжособистісних відносин студентів та курсантів. 

9. Загальна характеристика спілкування як специфічної форми взаємодії між 

людьми. 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

ТЕМА 10. Виховна робота у вищому навчальному закладі.  

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Вимоги до культури виховання.  

2. Етапи становлення моральної свідомості та критерії моральної вихованості 

3. Психологічні механізми формування якостей особистості. 

4. Колектив як об’єкт і суб’єкт виховної діяльності. 

5. Психологічні характеристики студентського самоврядування.  

6. Основні психологічні передумови самовиховання.  

7. Сутність, причини та основні шляхи процесу перевиховання. 

8. Проблема виховання у творчості видатних українських просвітників. 

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
Самостійна робота оцінюється від «1» до «15» балів. 

Максимальна оцінка за видом роботи: 

 Питання для самостійного опрацювання – 5 балів. 

 Визначення основних понять теми та запис їх із поясненням у 

тематичний словник - 5 балів. 

 Переведення основної інформації теми на мову таблиць або схем – 10 

балів. 

 

Критерії оцінювання  індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти 
Індивідуальна робота  оцінюється від «1» до «15» балів. 

 



Максимальна оцінка за видом роботи: 

 Написання реферату – 5  балів. 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема 

й обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на 

проблему й логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, 

тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до 

зовнішнього оформлення, дані правильні відповіді на додаткові питання  

4 

Виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату: 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. 

Проблема позначена, але не достатньо обґрунтована її актуальність, 

зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему й викладена 

власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, 

дані правильні відповіді на додаткові питання  

3 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені деякі недоліки. Не обґрунтовано актуальність проблеми, 

висновки не чіткі. Наявні певні неточності у викладенні матеріалу. Вимоги 

щодо оформлення дотримано.  

2 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні 

логічна послідовність у судженнях; не витриманий обсяг реферату; є 

недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті дані неповні 

відповіді.  

1 

Є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема розкрита лише 

частково; допущені фактичні помилки в змісті реферату або при відповіді 

на додаткові питання; під час захисту відсутній висновок.  

0 Тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми. 

 

 Складання  логічної діаграми теми – 10 балів  

 Складання тезаурус них карток – 5 балів. 

 


