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Метою вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія вищої 

школи» є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володітимуть 

методологією наукової та психологічної діяльності, здатних забезпечити 

ефективне використання сучасних психологічних методів для надання 

психологічної допомоги різним верстам населення, що її потребують, до 

застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності з 

урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики 

психолога. 

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі визначено такими 

компетентностями: 

Загальні компетентності: 

ЗК6 – Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

ЗК7 – Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

ЗК9 – Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

Спеціальні ( фахові, предметні) компетентності (ФК): 

ФК5 – Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та 

освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни:  

Передбачено попереднє оволодіння дисциплінами «Загальна психологія», 

«Логіка», «Філософія» (за програмою бакалаврської освіти). 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія 

вищої школи». 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні 

знати: 

- закономірності навчання; 

- форми організації  навчального процесу; 

- виховання;  

- самовиховання; 

- перевиховання; 

- систему вищої освіти України; 

- основні характеристики процесу навчання; 

- структуру процесу навчання; 

- структуру та особливості виховного процесу; 

- педагогічні засади організації  навчально-виховного процесу; 

-  виховання та навчання як форми психічного розвитку людини; 

- шляхи запобігання та вирішення конфліктів у педагогічної 

взаємодії. 

 Здобувачі вищої освіти повинні вміти: 

- отримувати нові знання з різних джерел, з досліджень власної 

діяльності;  

- передбачати можливі результати педагогічної діяльності; 

- виявляти педагогічні чинники соціалізації особистості; 

- здійснювати корекцію навчальної діяльності;  

- використовувати рекомендації педагогіки  в процесі професійної 

діяльності; 

- надавати учасникам навчально-виховного процесу психолого-
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педагогічну допомогу та підтримку. 

Програмні результати навчання вивчення навчальної дисципліни 

«Педагогіка і психологія вищої школи»: 

ПРН1 – здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих 

знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій; 

ПРН6 – розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість; 

ПРН8 – оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати 

рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації; 

ПРН9 – вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності; 

Програмні результати, визначені освітньою програмою: 

ПРН11 – здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності; 

ПРН14 – розробляти програми психологічного супроводу суб’єктів 

професійної діяльності в особливих умовах та роботи з персоналом, зокрема 

силових структур. 
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Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Предмет і завдання педагогіки та психології вищої школи  

 Становлення і розвиток педагогічної думки. Виникнення педагогічної 

науки. Об’єкт і предмет педагогіки.  Основні завдання педагогічної науки.  

Функції педагогіки. Основні категорії педагогіки.  Система педагогічних наук.  

Міжпредметні зв’язки педагогіки. Взаємозвязок педагогіки з психологією.  

 

Ключові слова: педагогіка, педагогічна наука, обєкт педагогіки, предмет 

педагогіки, функції педагогіки, основні категорії педагогіки  

 

ТЕМА 2. Система освіти в Україні  

Загальні засади побудови системи освіти в Україні. Заходи, які суттєво 

вплинули на збереження та розвиток вітчизняної системи освіти.   Структура 

системи освіти в Україні. Законодавча та нормативна база національної освіти. 

 

Ключові слова: система освіти, система освіти України, вітчизняня система 

освіти, структура системи освіти. 

 

ТЕМА 3.  Предмет і основні категорії дидактики  

Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток. Об’єкт 

дидактики. Предмет дидактики. Завдання, які вирішує дидактика. Основні 

функції дидактики. Категорії дидактики. Чинники, які сприяють розвитку 

дидактики як науки.  

 

Ключові слова: дидактика, обєект дидактики, предмет дидактики, категорії 

дидактики, розвиток дидактики 

 

ТЕМА 4.  Структура та організація процесу навчання  

Сутність процесу навчання. Навчання як об’єкт психологічного та 

дидактичного осмислення. Складові  процесу навчання. Бінарний характер 

процесу навчання. Завдання, які необхідно вирішувати в процесі навчання. 

Основні функції  процесу навчання. Суперечності процесу навчання.  Основні 

компоненти процесу  навчання. 

 

Ключові слова: навчання, процес навчання, бінарність процесу навчання, 

функції процесу навчання, функції процесу навчання 

 

ТЕМА 5. Форми організації навчального процесу  

 «Форма організації навчання» як дидактична категорія. Загальна 

характеристика форм організації навчального процесу. Форми організації 

навчального процесу у закладах середньої освіти. Форми організації 

навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах. Форми 

організації навчального процесу у закладах вищої освіти. 
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Ключові слова: дидактичні категорії, навчальниї процес, організація 

навчального процесу, форми організації навчального процесу. 

 

ТЕМА 6. Контроль за навчально-пізнавальної діяльністю  

Контроль в системі навчальної діяльності. Функції контролю. Види 

контролю. Методи контролю.  Форми контролю. Дидактичні вимоги до різних 

форм контролю. Дидактичні засоби контролю. Перевірка й оцінювання 

успішності учнів. 

 

Ключові слова: навчальная діяльність, контроль навчальної діяльності, функції 

контролю, оцінювання успішності 

 

ТЕМА 7. Сутність, закономірності, принципи, методи виховання  

Виховання, як педагогічна категорія. Виховання і психічний розвиток 

людини. Особливості виховного процесу. Закономірності,  принципи, методи 

виховання. Організаційні форми  виховної роботи.  Самовиховання. 

Перевиховання. Взаємодія закладів освіти та сім’ї  у вихованні молоді. 

Врахування закономірностей та психологічних механізмів особистісного 

розвитку при проведенні виховної роботи. 

 

Ключові слова: виховання, психічний розвиток, розвиток, організація виховної 

роботи, самовихованння, психологічні механизми розвитку. 

 

ТЕМА 8. Основні напрями виховання 

Патріотичне виховання. Громадянське виховання. Правове виховання. 

Моральне виховання. Екологічне виховання. Статеве виховання. Екологічне 

виховання. Трудове виховання. Естетичне виховання. Фізичне виховання. 

Взаємозв’язок  основних напрямів виховання. 

 

Ключові слова: виховання, самовиховання, патриотизм, мораль, егологія, 

естетика. 

 

ТЕМА 9. Педагогічна комунікація   

Значення педагогічного спілкування як форми контактної педагогічної 

взаємодії. Функції  педагогічного спілкування. Структура педагогічного 

спілкування. Труднощі та бар’єри в професійно-педагогічному спілкуванні. 

Комунікативна компетентність педагога. Основні стилі педагогічного 

спілкування. Види конфліктних педагогічних ситуацій. Особливості та ознаки 

педагогічного конфлікту. Види конфліктних педагогічних ситуацій. Шляхи 

вирішення педагогічного конфлікту.  

 

Ключові слова: спілкування, педагогічне спілкування, структура педагогічного 

спілкуванння, барєри спілкування, комунікативна компетентність. 
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Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи» 

передбачено: 

– для заочної форми навчання – екзамен. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

Індивідуальна робота студента, що передбачена робочою програмою 

навчальної дисципліни, оцінюються за 15-бальною шкалою кожна. Виконання 

завдань, які виносяться на індивідуальну роботу, перевіряється під час 

консультацій. Бали за індивідуальну роботу виставляються у журналі обліку 

роботи навчальної групи окремими графами. 

За додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню 

навчальної дисципліни нараховуються заохочувальні бали. При нарахуванні 

заохочувальних балів загальна сума балів за індивідуальну роботу не 

перевищує максимально допустиму (15 балів). 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 
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 Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 
завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 
заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді 
на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні основних категорій і понять  педагогіки, усвідомленні значення 
наукових знань для організації педагогічного процесу та професійної 
діяльності.  

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні основних категорій і понять  педагогіки та 
дидактики, усвідомленні значення наукових знань для організації 
педагогічного процесу та професійної діяльності. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 
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  Здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті. 

 

Для навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи» 

засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: презентації 

результатів виконаних завдань та досліджень, контрольні питання, тестові 

завдання,  екзаменаційні білети. 
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Додаток 1.1 до Робочої програми 

навчальної дисципліни 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

Лариса НАЛИВАЙКО 

___.___.2020 р. 

 
 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 
Освітній ступінь: магістр                                   Спеціальність: 053 Психологія 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА                         Обсяг 4 кредити ЄКТС (120 годин). 

 

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації 

 

Курс 1          Група МЗ-ПС-021 
   

№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о

 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

У
ст

ан
о
в
ч
і 

л
ек

ц
ії

 

П
ід

су
м

к
о
в
і 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1I семестр 

1 Предмет і завдання педагогіки та 

психології вищої школи 

14 2 2 0 0 0 12 

2 Система освіти в Україні 14 2 2 0 0 0 12 

3 Предмет і основні категорії 

дидактики 

14 2 2 0 0 0 12 

4 Структура та організація процесу 

навчання 

14 0 0 0 0 0 14 

5 Форми організації навчального 

процесу 

14 0 0 0 0 0 14 
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№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о

 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

У
ст

ан
о
в
ч
і 

л
ек

ц
ії

 

П
ід

су
м

к
о
в
і 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я 

6 Контроль за навчально-

пізнавальної діяльністю 

14 2 0 0 0 2 12 

7 Сутність, закономірності, 

принципи, методи виховання 

12 2 0 0 0 2 10 

8 Основні напрями виховання 12 2 0 0 2 0 10 

9 Педагогічна комунікація   12 2 0 0 2 0 10 

 Разом за навчальний рік 120 14 6 0 4 4 106 

 Форма підсумкового контролю екзамен 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри психології та педагогіки, протокол 

№ 16 від 26 червня 2020 року 

 

 

Т.в.о. завідувача  

кафедри психології                                                        

та педагогіки               Тимофій ДЕМЧУК  
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Додаток 2 до Робочої програми 

навчальної дисципліни 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 

Освітній ступінь: магістр                                 Спеціальність: 053 Психологія 

 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної 

Ради України. 1996. № 30.  Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про відновлення дії окремих положень Конституції України»  № 1401-VIII від 

02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, (ст.532). 

2. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. – К., 2014.  

3. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145- VIII. – К., 2017. 

2. Підручники, посібники: 

1 Анєнкова І. П., Байдан М. А., Русова В. М. Педагогіка: навч. посіб. Київ: 

Каравела, 2018.  

2. Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб.  Київ: Академія, 2012.           

3. Главацька О. Л. Основи самовиховання особистості: навч. посіб.   Київ: 

Каравела, 2018.  

4. Джаман Т. В. Історія педагогіки України: навч. посіб.  Київ: Каравела,  

2017. 

5. Пащенко М. Ю., Красноштан І.В. Педагогіка: підручник. Київ: Центр 

навчальної літератури, 2019.           

6. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка: навч. посібник. Київ: Каравела, 

2018. 

7. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: навчальний посібник для 

магістрантів і аспірантів.  Київ: Філ-студія, 2018. 320 с.  

8. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: практикум: Навч. 

посіб. Київ: Каравела, 2018. 336 с.  

9. Кузьмінський А. І. Омеляненко В. Л. Педагогіка: підручник. Київ: 

Знання, 2017. 447 с.  

10. Загальна психологія. Підручник. 2-ге вид., переробл. і доп. / За 

загальною редакцією академіка С.Д. Максименка. Вінниця: Нова Книга, 2017. 

704 с.  

11. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність: Підручник. 2-ге вид., доповн. і 

переробл.  Київ: Вища шк., 2018. 422 с.  

12. Левківський М. В. Історія педагогіки: підручник. Київ: ЦНЛ, 2018. 360 

с. 
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13. Сисоєва С. О. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: навч. 

посібник. Київ: ЦУЛ, 2018. 308 с.  

14. Ягупов В. В. Педагогіка: навчальний посібник. Київ: Либідь, 2018. 560 

с.  

 

 

3. Монографії: 

1. Гао Вейчжень Г. Глобальна освіта: системний та інституціональний 

виміри: монографія // за наук. ред. В. П. Беха.  Київ: Каравела, 2019. 

2. Костюк І. В., Карпунь І. Н. Національно-громадянське виховання 

студентської молоді: Монографія. Київ: Каравела, 2017. 

3. Лавріненко. О. А. Педагогічна майстерність в історико-педагогічному 

вимірі: теорія, практика, поступ: Монографія.  Київ: Богданова А. М., 2009.  

 

4. Інші джерела: 

1. Викладачі-дослідники з педагогіки і психології : 40 років у царині освіти 

і науки: Альманах життєписів, спогадів, документів і фото / Упорядн. і заг. ред. 

Юрченко В.  Київ: Каравела, 2018. 

2. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: / Упоряд.: І.А. Зазюн,                    

Н.Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко та ін. Київ : Вища школа, 2008.  

3. Гетьман А.П., Данільян О.Г., Дзьобань О.П.  Філософія правового 

виховання - 2-ге вид. доп. Київ : «Право», 2014.  

          4.Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи. 

Київ: К.І.С., 2018. 128 с.  

          5.Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні 

(Рекомендації з освітньої політики) / за ред.О.І. Локшиної. Київ: К.І.С., 2018. 

160 с.  

6.Дьюї Д. Моральні принципи в освіті. Львів: Літопис, 2019. 32 с.   

7.Кремінь В. Освіта і наука України. Шляхи модернізації. Факти, 

роздуми, перспективи. Київ: Грамота, 2018. 216 с.  

8.Освітні інтернет ресурси: Інформаційний довідник. / Укл. М. С. 

Коломоєць.   Київ : Освіта України, 2019. 202 с.  

5. Інтернет-ресурси: 

1.  http://osvita.ua/school/psychology/ – освіта. ua.   

2.  http//www.meta-ukraine.com – Мета – українська пошукова система.   

3.  http://management.com.ua.   

4.   http//www.google.com – пошукова система Google.   

        5. Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека – www.libr.dp.ua 

 

Т.в.о. завідувача  

кафедри психології                                                        

та педагогіки            Тимофій ДЕМЧУК 

http://www.libr.dp.ua/


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ ТА 

УПРАВЛІННЯ 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ 

 

 

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ) 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Освітній ступінь магістр 

Спеціальність 053 «Психологія» 

Освітня програма «Психологія» 

наказ ДДУВС від 31.08.2020 № 649 

Статус навчальної дисципліни обов’язкова  

Мова навчання: українська 
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 Педагогіка та психологія вищої школи // Плани семінарських та 

практичних занять для заочної  форми навчання. – Дніпро: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 9 с. 

 

 

 

РОЗРОБНИК: 

Маркіна Л.Л., доцент  кафедри психології та педагогіки  факультету 

соціально-психологічної освіти та управління Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних  наук, 

доцент. 
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1. Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 3. Предмет і основні категорії дидактики вищої школи. 

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

План та завдання до семінарського заняття  

1. Предмет, функції, основні завдання дидактики вищої школи. 

Надайте письмову відповідь.   

2. Охарактеризуйте основні категорії дидактики.  

Складіть таблицю. 

3. Проаналізуйте зв’язок дидактики з методикою викладання.  

Наведіть приклад.  

  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

дидактика, навчання, викладання, учіння, знання, уміння, навички, 

закономірності навчання, принципи навчання, методи навчання.  

 

 

ТЕМА 9. Педагогічне спілкування і співробітництво 

 

Семінарське  заняття № 2 – 2 год. 

 

 План та завдання до семінарського заняття: 

1. Стилі педагогічного спілкування.  

 Обґрунтуйте від чого залежить використання стилів спілкування. 

2. Бар’єри  педагогічного спілкування.  

Надайте поради щодо їх усунення.  

3. Взаємозв’язок між керуванням спілкуванням та ефективністю навчання.  

Наведіть приклади.  

4. Психолого-педагогічні настанови для молодого науково-педагогічного 

працівника на спілкування зі студентами.  

Складіть правила спілкування науково-педагогічних працівників зі 

студентами. 

5. Особливості педагогічного конфлікту.  

Надайте поради щодо  здійснення профілактики виникнення  педагогічних 

конфліктів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:, 

педагогічне спілкування, педагогічна взаємодія, стилі спілкування, бар’єри  

педагогічного спілкування педагогічний конфлікт, комунікативна 

компетентність. 
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2. Теми практичних занять  

 

 

ТЕМА 7. Форми організації навчального процесу у вищому 

навчальному закладі 

 

Практичне  заняття № 1 – 2 год. 

 

Завдання до практичного заняття: 

 

1. Визначте основні функції лекційного заняття. Складіть відповідну 

таблицю.  

2. Проаналізуйте основні  відмінності лекційних, семінарських, практичних 

занять. Надайте відповідь. Складіть карти спостереження та аналізу 

навчальних занять. 

3. У відповідності до Закону України «Про вищу освіту» визначити: а) 

форми навчання б) форми організації навчального процесу в закладах вищої 

освіти. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: здійснювати підготовку навчальних занять 

на основі дотримання  дидактичних вимог, здійснювати  аналіз методики 

проведення навчальних занять, планувати та  організовувати навчальну 

діяльність студентів; мотивувати здобувачів вищої освіти та рухатися до 

спільної мети.    

 

ТЕМА 10. Виховна робота у вищому навчальному закладі 

Практичне  заняття №2 – 2 год. 

План 

1. Розробити кодекс цінностей сучасного українського виховання. 

2. Надайте рекомендації щодо правового виховання студентської молоді. 

3.Розробити заходи щодо забезпечення патріотичного  виховання 

студентської молоді. 

4. Визначите критерії ефективності управління системою виховної роботи 

на рівні куратора академічної групи. 

5. Надайте рекомендації, яким має бути зміст роботи куратора студентської 

групи. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: планувати, організовувати, здійснювати 

виховну роботу викладача вищого навчального закладу, реалізовувати 

виховні функції викладача вищого навчального закладу, використовувати 

рекомендації психології та педагогіки вищої школи в процесі виховання.  
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Рекомендована література до Теми 3:  

1. Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи: навч. посібник. –  

Київ : Каравела,  2015.  275 с. 

2. Барановська Л. В. Педагогіка та психологія вищої школи: навч. 

посібник.  –  Київ :  НАУ, 2015.   240 с. 

3. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. – Київ : 

Каравела, 2017. 500 с. 

4. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. – 2-ге вид., доп.  

– Київ : Академвидав, 2014.  456 с. 

 

 

Рекомендована література до Теми 7:  

1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. – К., 

2014. 

2. Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи: навч. посібник. –  

Київ : Каравела,  2015.  275 с. 

3. Барановська Л. В. Педагогіка та психологія вищої школи: навч. 

посібник.  –  Київ :  НАУ, 2015.  240 с. 

4. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. – Київ : 

Каравела, 2017. 500 с. 

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

– Київ : Академвидав, 2014.  456 с. 

 

 

Рекомендована література до Теми 9: 

1. Барановська Л. В. Педагогіка та психологія вищої школи: навч. 

посібник.  –  Київ :  НАУ, 2015.   240 с. 

2. Виноградова В. Є., Юрченко В. І. Психологія вищої освіти: 

теоретичні та практичні аспекти: навч. посібник. –  Київ : Каравела, 2019.  

308 с. 

3. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. – Київ : 

Каравела, 2017.  500 с. 

4. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: підручник. – 

Київ : Каравела, 2019.   360 с. 

5. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: навч. 

посібник.  – Київ : Каравела, 2017. 360 с. 

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

– Київ : Академвидав, 2014.  456 с. 
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Рекомендована література до Теми 10: 

1. Барановська Л. В. Педагогіка та психологія вищої школи: навч. 

посібник.  –  Київ :  НАУ, 2015.   240 с. 

2. Виноградова В. Є., Юрченко В. І. Психологія вищої освіти: 

теоретичні та практичні аспекти: навч. посібник. –  Київ : Каравела, 2019.  

308 с. 

3. Костюк І. В., Карпунь І. Н. Національно-громадянське виховання 

студентської молоді: монографія – Київ : Каравела, 2017. 268 с. 

4. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. – Київ : 

Каравела, 2017.  500 с. 

5. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: підручник. – 

Київ : Каравела, 2019.   360 с. 

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

посібник.  – Київ : Каравела, 2017. 360 с. 

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

– Київ : Академвидав, 2014.  456 с. 

 

 

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Охарактеризуйте предмет та завдання психології вищої школи. 

2. Охарактеризуйте систему педагогічних наук. 

3. Охарактеризуйте предмет і завдання педагогіки вищої школи. 

4. Розкрийте сутність основних категорій педагогіки вищої школи.  

5. Розкрийте взаємозв’язок педагогіки та психології  вищої школи. 

6.  Охарактеризуйте зв’язки педагогіки та психології  вищої школи з 

іншими галузями наукового знання. 

7. Проаналізуйте структуру освіти України. 

8. Охарактеризуйте систему вищої освіти України. 

9. Розкрийте мету  і головні завдання діяльності вищого навчального 

закладу. 

10. Охарактеризуйте правовий статус вищого навчального закладу. 

11. Визначите структурні підрозділи вищого навчального закладу 

третього і четвертого рівнів акредитації. 

12. Визначите предмет та основні функції дидактики вищої школи. 

13. Охарактеризуйте основні завдання дидактики вищої школи. 

14. Охарактеризуйте основні методологічні підходи дидактики вищої 

школи до забезпечення ефективної підготовки майбутніх фахівців. 

15. Визначите основні категорії дидактики вищої школи. 

16. Охарактеризуйте основні закономірності навчання. 

17. Охарактеризуйте систему принципів навчання у вищій школі. 

18. Охарактеризуйте метод навчання як дидактичну категорію. 

19. Розкрийте дидактичне  призначення та види засобів навчання. 

20. Розкрийте поняття змісту освіти у вищої школі. 

21. Охарактеризуйте систему стандартів вищої освіти.  

22. Розкрийте особливості освітньо-кваліфікаційної характеристики. 
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23. Розкрийте особливості  освітньо-професійної програми. 

24. Охарактеризуйте вимоги, які ставляться до навчального плану. 

25. Охарактеризуйте вимоги, які ставляться до навчальної програми. 

26. Охарактеризуйте вимоги, які ставляться до підручника. 

27. Визначите форми навчання у вищому навчальному закладі. 

28. Охарактеризуйте форми організації навчального процесу у ВНЗ. 

29. Охарактеризуйте методичні основи визначення цілей навчальних 

занять.  

30. Охарактеризуйте функції, типологію, дидактичну структуру лекції. 

31. Охарактеризуйте функції, типологію, дидактичну структуру 

семінарських  занять. 

32. Охарактеризуйте функції, типологію, дидактичну структуру 

практичних занять. 

33. Охарактеризуйте функції, дидактичну структуру консультації. 

34. Розкрийте сутність та завдання самостійної роботи студентів 

35. Охарактеризуйте види самостійної роботи студентів. 

36. Проаналізуйте вимоги до організації самостійної роботи. 

37. Визначите психологічні бар’єри, які зніжують ефективність 

самостійної роботи студентів. 

38. Охарактеризуйте форми організації учбової діяльності студентів. 

39. Обґрунтуйте бінарний характер процесу навчання. 

40. Охарактеризуйте основні компоненти процесу навчання. 

41. Охарактеризуйте основні функції  процесу навчання. 

42. Охарактеризуйте функції педагогічного управління. 

43. Розкрийте сутність, функції контролю в навчальному процесі. 

44. Розкрийте психологічні особливості студентського віку. 

45. Визначите та охарактеризуйте типологічні особливості сучасних 

студентів. 

46. Проаналізуйте труднощі адаптації студентів-першокурсників до 

вузівської системи навчання. 

47. Охарактеризуйте структуру учбової діяльності студента. 

48. Проаналізуйте типи мотивації учіння студентів 

49. Розкрийте взаємозв’язок між мотиваційною орієнтацією і успішністю 

учбової діяльності студентів. 

50. Охарактеризуйте проблему формування позитивної  «Я-концепції» 

майбутнього фахівця. 

51. Проаналізуйте причини відставання студентів в навчанні. 

52. Охарактеризуйте психологічні передумови і показники успішності 

студентів у навчанні. 

53. Визначите психологічні фактори, які впливають на процес навчання. 

54. Визначите та охарактеризуйте методи психології.  

55. Проаналізуйте психологічну характеристику засвоєння. 

56. Проаналізуйте мислення як психологічний процес.  

57. Охарактеризуйте властивості та  види  пам’яті. 

58. Охарактеризуйте властивості та види сприймання. 
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59. Визначите  умови та способи ефективного формування уваги 

студентів. 

60. Охарактеризуйте особливості типів темпераменту та їх урахування в 

процесі навчання. 

61. Визначите властивості, риси і типи характеру та їх урахування в 

процесі навчання.  

62. Охарактеризуйте види здібностей. 

63. Розкрийте сутність емоційно-вольової регуляції особистості. 

64. Охарактеризуйте основні ознаки волі та вольові якості особистості 

65. Охарактеризуйте психічні стани та їх роль у розвитку пізнавального 

інтересу студентів. 

66. Розкрийте сутність особистісно-орієнтованого підходу до студентів в 

процесі навчання та виховання. 

67. Розкрийте специфіку професійно-педагогічної діяльності викладача 

вищого навчального закладу. 

68. Охарактеризуйте основні напрями педагогічної діяльності. 

69. Визначите психологічну структуру діяльності викладача вищої 

школи.  

70. Охарактеризуйте професійну “Я- концепцію ” викладача вищої 

школи. 

71. Охарактеризуйте спрямованість особистості педагога і типи педагогів. 

72. Розкрийте сутнісні ознаки технології навчання як категорії педагогіки. 

73. Визначите особливості  традиційних технологій навчання. 

74. Визначите особливості  сучасних технологій навчання. 

75. Розкрийте сутність та основні параметри технології проблемного 

навчання. 

76. Розкрийте сутнісні ознаки дистанційного навчання. 

77. Визначите основні цілі Болонського процесу.  

78. Розкрийте сутність  та основні параметри технології  модульного 

навчання. 

79. Проаналізуйте кредитно-модульну систему організації навчального 

процесу. 

80. Проаналізуйте рейтингову систему оцінювання знань.  

81. Розкрийте особливості педагогічного спілкування. 

82. Охарактеризуйте стилі педагогічного спілкування. 

83. Охарактеризуйте функції педагогічного спілкування. 

84. Охарактеризуйте  структуру педагогічного спілкування. 

85. Охарактеризуйте психологічні бар’єри спілкування. 

86. Охарактеризуйте особливості педагогічного конфлікту. 

87. Визначите умови запобігання та шляхи вирішення педагогічного 

конфлікту у взаєминах викладачів і студентів.  

88. Визначите мету та закономірності виховання студентської молоді.  

89. Визначите принципи виховання студентської молоді. 

90. Розкрийте систему методів виховання студентської молоді. 

91. Визначите основні напрями  виховання студентської молоді. 
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92. Розкрийте зміст та завдання національного виховання. 

93. Розкрийте зміст та завдання правового виховання.  

94. Розкрийте зміст та завдання морального виховання.  

95. Визначите форми виховної роботи у вищих навчальних закладах. 

96. Охарактеризуйте функції і завдання куратора академічної групи. 

97. Охарактеризуйте структуру та стадії розвитку студентської групи. 

98. Визначити напрями реалізації виховних функцій у вищому 

начальному закладі. 

99. Розкрийте основні завдання та функції студентського 

самоврядування. 

 

Т.в.о. завідувача  

кафедри психології та педагогіки    Тимофій ДЕМЧУК 

 


