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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Мета  вивчення  курсу  “Педагогіка  і  психологія  вищої  шко- 
ли” — засвоїти основи педагогіки і психології вищої школи, пси-
хологічних  та  педагогічних  особливостей  діяльності  студентів  і 
викладачів.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
• особливості предмета і методів педагогіки та психології вищої 

школи;
• характеризувати  дидактичні  моделі  змісту  навчання  студен-

тів; 
• сутність інноваційних технологій навчання і комплексні фор-

ми організації навчання.
Особлива увага при вивченні курсу “Педагогіка і психологія ви-

щої школи” приділяється формуванню педагогічної техніки викла-
дача  вищої  школи,  специфіки  психолого-педагогічної  діяльності 
викладача вищої школи, педагогічному менеджменту і самоменедж-
менту. Поряд із цим висвітлюються різноманітні аспекти виховної 
роботи зі студентською молоддю, організації морального, правового 
естетичного виховання.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ПЕДАГОГІКА  І  ПСИХОЛОГІЯ  ВИЩОЇ  ШКОЛИ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Особливості педагогічного процесу 
у вищій школі

1 Загальні основи педагогіки вищої школи
2 Дидактичні основи педагогічного процесу у вищій школі
� Інновації в системі вищої педагогічної освіти
4 Наукові та організаційно-методичні засади виховного 

процесу у вищій школі
5 Болонський процес — Європейська інтеграція систем вищої 

школи
Змістовий модуль ІІ. Психологія вищої школи

6 Загальні поняття психології вищої школи
7 Психологічні засади навчально-виховного процесу у вищих 

навчальних закладах
8 Діяльність та її психологічна структура
9 Особистість і управління процесом її формування

10 Психолого-педагогічні особливості діяльності викладача
Разом годин: 81

ЗМІСТ 
дисципліни 

“ПЕДАГОГІКА  І  ПСИХОЛОГІЯ  ВИЩОЇ  ШКОЛИ”

Змістовий модуль І.  Особливості педагогічного процесу у вищій 
школі

Тема 1.  Загальні основи педагогіки вищої школи
Загальні основи педагогіки вищої школи. Вища освіта як органіч-

на складова системи неперервної освіти. Основні принципи розвитку 
вищої  школи.  Структура  вищої  освіти.  Сутність  ступеневої  освіти. 
Сучасні методологічні аспекти педагогіки вищої школи. Основи нау-
кового педагогічного дослідження. Принципи педагогічного дослід-
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ження.  Логіка  педагогічного  дослідження.  Особливості  педагогічного 
процесу у вищому навчальному закладі. Особливості молоді у вищому 
навчальному закладі. Вікові особливості студентської молоді.

Література [1–�; 5; 20; ��; �7]

Тема 2.  Дидактичні основи педагогічного процесу у вищій школі
Мета,  завдання  та  зміст  вищої  освіти  України.  Дидактичні  моделі 

змісту  навчання.  Принципи  та  методи  навчання  у  вищому  навчаль-
ному  закладі.  Проблеми  навчання  у  вищому  навчальному  закладі. 
Організаційні  форми  роботи  у  вищому  навчальному  закладі.  Лекції 
та методика їх виконання. Семінарські та практичні заняття у вищих 
навчальних закладах. Комплексні форми організації навчання. Осно-
ви педагогічного контролю у вищих навчальних закладах та основні 
форми його здійснення. Самостійна робота студентів. Зміст стандар-
тизації і гуманізації вищої професійно-педагогічної освіти на рівні нав-
чальних планів та програм.

Література [1; 2; 4; 5; 14; 25; �1]

Тема 3.  Інновації в системі вищої педагогічної освіти
Сутність педагогічної інноватики. Шляхи оновлення системи вищої 

освіти. Сучасні технології — підґрунтя оновлення професійної підго-
товки вчителя. Концепція оновлення підготовки майбутніх викладачів 
на основі застосування інноваційних технологій.

Основні  шляхи  реформування  традиційної  системи  навчання. 
Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти. Сутність та поняття 
педагогічних та освітніх технологій. Сутність педагогічної інноватики. 
Основні  якості  сучасних  педагогічних  технологій.  Структура 
педагогічної  технології  і  вимоги  до  її  проектування.  Технологія  як 
наука  про  майстерність.  Історичні  аспекти  педагогічної  технології. 
Особливості  педагогічної  технології.  Класифікація  педагогічних 
технологій.  Сучасне  традиційне  навчання.  Інноваційні  процеси 
в  системі  освіти.  Умови  ефективності  інноваційних  педагогічних 
технологій.

Сутність модульної технології навчання. Становлення і розвиток 
модульних  технологій  навчання.  Принципи  модульної  технології. 
Особливості організації навчання в модульній технології. Навчальний 
модуль і його методичне забезпечення.

Література [4; 5; 12; 14; 15]
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Тема 4.  Наукові та організаційно-методичні засади виховного 
процесу у вищій школі

Особливості  виховної  роботи  зі  студентами  вищого  навчального 
закладу. Теоретико-методичні засади сучасної концепції виховання 
студентів. Методи, організаційні форми й засоби виховної роботи у ви-
щій школі. Система виховної роботи у вищій школі, її організаційно-
практичне  забезпечення.  Професійні  та  виховні  аспекти  діяльності 
випускника вищої школи у трудовому колективі. Моральне вихован-
ня студентів. Правове виховання. Позааудиторна робота студентів.

Література [2; �; 5; 24; �2; �5]

Тема 5. Болонський процес — Європейська інтеграція 
систем вищої школи

Цілі та завдання Болонської декларації. Особливості організації нав-
чального процесу у  вищому  навчальному  закладі  відповідно  до  Бо-
лонської  декларації.  Передумови  приєднання  системи  вищої  освіти 
України до Болонського процесу.

Література [4; 5; 15;18]

Змістовий модуль II.  Психологія вищої школи

Тема 6.  Загальні поняття психології вищої школи
Предмет  та  об’єкт  психології  вищої  школи.  Завдання  психології 

вищої школи. Сучасні концепції вищої освіти. Зв’язок психології ви-
щої школи з іншими галузями психології, психологічний аспект дер-
жавних стандартів вищої освіти. Призначення та основні принципи 
ліцензування, атестації та акредитації вищих навчальних закладів. Дер-
жавна  та  недержавна  вища  освіта.  Структура  стандарту  вищої  освіти 
студентів.

Література [4; 5; 15; 18]

Тема 7. Психологічні засади навчально-виховного процесу 
у вищих навчальних закладах

Психологічні аспекти підготовки старшокласників до вибору про-
фесії та навчання у вищому закладі освіти. Активізація самопізнання 
старшокласників у виборі професії. Психологічні аспекти профвідбору 
у вищі навчальні заклади. Проблема адаптації абітурієнтів до навчаль-
но-виховного процесу у вищій школі. Вікові особливості студентської 
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молоді та їх роль у становленні особистості. Проблема мотивації нав-
чання у вищій школі. Індивідуалізація та диференціація навчально-ви-
ховного процесу. Активізація навчально-пізнавальної діяльності сту-
дентів. Формування творчої особистості. Забезпечення психологічної 
готовності студентів до майбутньої професійної діяльності. Роль викла-
дача у формуванні творчої особистості студента.

Література [2–5; 10; 11; 16]

Тема 8. Діяльність та її психологічна структура
Психологічна  структура  діяльності.  Поняття  про  діяльність  та 

її психологічна структура. Види діяльності. Праця як цілеспрямована 
діяльність людини. Репродуктивна, продуктивна, творча праця.

Психологічні особливості основних видів діяльності студента. Нав-
чання як провідна діяльність студентів. Особливості мотивів навчаль-
ної  діяльності  студентів.  Навчальна  активність  студентів.  Зв’язок 
навчальної активності студентів та їх самооцінки. Психологічні умо-
ви  формування  позитивних  мотивів  до  навчання.  Психологічні  особ-
ливості суспільної  діяльності  та  формування  особистості  студента. 
Мотивація суспільної діяльності студентів. Психологічні аспекти на-
укової діяльності студентів. Вплив наукової діяльності на формування 
особистості студента як професіонала. Мотиви участі студентів у нау-
ковій діяльності. Форми участі студентів у науково-дослідниць-
кій роботі.

Психологічні  особливості  культурно-естетичної  та  спортивної 
діяльності студентів. Поняття  та  сутність  самостійної  роботи  сту-
дентів, її психологічне значення. Психологічний аналіз самостійної 
роботи в аудиторії. Навчальна та виробнича практика як види само-
стійної роботи студентів.

Література [4; 6; 8; 9; 11; �0]

Тема 9.  Особистість і управління процесом її формування
Індивід та особистість. Поняття про індивідуальність. Психологіч-

на структура особистості. Психологічні процеси, властивості та стани 
у структурі особистості. Виховання розумове, трудове, моральне, есте-
тичне та фізичне. Характеристика типів акцентуації.

Психологічні особливості формування професійної спрямованос-
ті студентів у вищій  школі.  Особливості  формування  професійної 
самосвідомості студентів. Психологічні умови формування професій-
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них здібностей студентів. Самоактуалізація особистості студента у ви-
щих навчальних закладах.

Література [2; 4; 6; 10; 11; 1�; 2�; 28]

Тема 10.  Психолого-педагогічні особливості діяльності 
викладача

Професіограма викладача вищої школи: сутність, компоненти. Пе-
дагогічна спрямованість як найважливіша вимога до особистості викла-
дача вищої школи. Вимоги до професійно важливих якостей викладача 
вищої школи. Психологічні вимоги до сформованості емоційно-во-
льової сфери викладача. Психологічні вимоги до характерологічних 
властивостей викладача вищої школи. Психологічний аналіз педаго-
гічних здібностей викладача та можливості розвитку. Вимоги до рівня 
педагогічних вмінь, навичок та знань викладача. Діагностування та оці-
нювання  основних  рейтингових  показників  особистості  та  ефектив-
ності  праці  викладача.  Особливості  змісту  та  засобів  спілкування  у 
вищій школі. Психологічний аналіз видів спілкування у вищому нав-
чальному закладі. Рівні спілкування викладачів та студентів. Комуні-
кативна культура викладача вищої школи. Емоційно-творчий аспект 
педагогічного спілкування у закладі вищої освіти. Проблеми емпатії 
у  професійній  діяльності  викладача.  Психологічні  особливості  у  ро-
зумінні викладачем особистості студента. Роль викладача у створенні 
сприятливого клімату у студентській групі.

Педагогічний  менеджмент.  Педагогічний  менеджмент  як  сучасна 
теорія управління освітою. Сутність професійної діяльності та само-
менеджменту  керівника  вищого  навчального  закладу  як  менеджера 
освіти.

Література [1; 4; 5; 15; 16; 18; 19; 21; 26; 28]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОТРОЛЮ

  1.  Основні завдання педагогіки вищої школи.
  2.  Предмет та об’єкт педагогіки вищої школи.
  �.  Сучасні концепції вищої школи та їх психологічний аналіз.
  4.  Загальні основи педагогіки вищої школи. 
  5.  Вища освіта як органічна складова системи неперервної освіти.
  6.  Основні принципи розвитку вищої школи.
  7.  Структура вищої освіти.
  8.  Сутність ступеневої освіти.
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  9.  Психологічний аналіз специфіки державної та недержавної вищої 
освіти.

 10.  Поняття про державні стандарти вищої освіти та їх психологічне 
обґрунтування.

 11.  Умови застосування інноваційних методів навчання.
 12.  Специфіка навчання у вищій школі.
 1�.  Мета, завдання та зміст вищої освіти України.
 14.  Дидактичні моделі змісту навчання.
 15.  Принципи та методи навчання у вищому навчальному закладі.
 16.  Проблеми навчання у вищому навчальному закладі.
 17.  Організаційні форми роботи у вищому навчальному закладі.
 18.  Лекції та методика їх проведення.
 19.  Семінарські та практичні заняття у вищих навчальних закладах.
 20.  Комплексні форми організації навчання.
 21.  Основи педагогічного контролю у вищих навчальних закладах 

та основні форми його здійснення.
 22.  Фахова  орієнтація  навчання  у  вищій  школі  та  психологічний 

аналіз.
 2�.  Принципи формування змісту та їх психологічне обґрунтування.
 24.  Психологічні особливості розвивального навчання у вищій школі.
 25.  Проблемне навчання та психологічне обґрунтування його ефек-

тивного застосування у вищих навчальних закладах.
 26.  Пошуково-дослідницький характер навчальної діяльності студен-

тів.
 27.  Методи навчання як засоби навчально-формуючих впливів на 

особистість студентів.
 28.  Психологічні вимоги до рівня педагогічних здібностей викладача 

вищої школи.
 29.  Використання  засобів  обчислювальної  техніки  в  навчальному 

процесі та його технічне значення.
 �0.  Проблеми потреб і мотивів особистості студентів та їх формування 

у виховному процесі.
 �1.  Вплив спілкування і різних видів діяльності студентів на фор-

мування їх моральної самосвідомості.
 �2.  Психологічні  умови  ефективного  управління  навчально-вихов-

ним процесом у вищій школі.
 ��.  Роль  особистості  діяльнісного  підходу  в  управлінні  вищою  шко-

лою.
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 �4.  Педагогічний  менеджмент  у  вищому  навчальному  закладі:  сут-
ність, цілі, завдання.

 �5.  Принципи  управління  освітнім  процесом  у  вищій  школі,  їх 
психологічна характеристика.

 �6.  Психологічний аналіз процесу управління якістю вищої освіти 
на основі інформаційних технологій.

 �7.  Діагностика якості наученості студентів: психологічний аналіз.
 �8.  Основні види діяльності студентів: загальна характеристика.
 �9.  Психологічні особливості провідної діяльності студентів.
 40.  Навчальна  активність  студентів:  сутність,  психологічні  особли-

вості.
 41.  Зв’язок навчальної активності студентів із самооцінкою.
 42.  Суспільна  діяльність  студентів:  сутність,  психологічні  особли-

вості.
 4�.  Вплив  навчальної  діяльності  на  формування  особистості  студен-

тів.
 44.  Психологічні умови формування у студентів позитивної мотивації 

до суспільної діяльності.
 45.  Психологічні умови формування позитивної мотивації до науко-

вої діяльності студентів.
 46.  Психологічні особливості культурно-естетичної діяльності студен-

тів.
 47.  Самостійна  робота  студентів:  сутність,  види,  умови  ефективного 

виконання.
 48.  Психологічні особливості навчальної та виробничої практики сту-

дентів.
 49.  Психологічні  особливості  професійного  самовизначення  сту-

дентів у вищих навчальних закладах.
 50.  Проблеми адаптації абітурієнтів до навчально-виховного про-

цесу у вищій школі.
 51.  Психологічні особливості формування професійної спрямованості 

студентів.
 52.  Самоактуалізація особистості студента під час навчання у вищому 

навчальному закладі.
 5�.  Соціально-психологічні особливості готовності випускників ви-

щої школи до практичної професійної діяльності.
 54.  Психологічний аналіз структури діяльності викладача вищої шко-

ли.
 55.  Наукова організація праці викладача: психологічний аналіз.
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 56.  Педагогічна майстерність викладача вищої школи.
 57.  Педагогічна техніка викладача: сутність, умови формування.
 58.  Зміст та засоби педагогічного спілкування у вищій школі: психоло-

гічний аналіз.
 59.  Педагогічний менеджмент як сучасна теорія управління освітою.
 60.  Сутність професійної діяльності та самоменеджменту керівника 

вищого навчального закладу як менеджера освіти.
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