
Рекомендації до вивчення матеріалу лекцій 
з курсу «Педагогіка і психологія вищої школи» 

 
Позааудиторна самостійна робота магістрантів припускає щотижневу 

підготовку до лекцій (за конспектом, підручниками або навчальними 
посібниками), також виконання різноманітних теоретичних завдань: 
визначення понять, підготовку питання для доповіді, вибіркове конспектування 
матеріалу до самостійної підготовки, написання письмової самостійної роботи 
(реферату) за вільно вибраної темою. Коментарі до вивчення матеріалу лекцій 
(табл. 1) та перелік літературних джерел наведений нижче у додатку 1. 

Таблиця 1 

Завдання для самостійної підготовки за темами 
 

Сутність завдання Коментарі Література до 
виконання 
самостійної 
роботи 

Тема 1. Педагогіка і психологія 
вищої школи: предмет, завдання, 
методи. 
Опрацювання першоджерел: Закон 
України «Про вищу освіту», 
«Національна доктрина розвитку 
освіти в Україні». На основі 
опрацювання літератури визначити 
проблеми вищої освіти в Україні та 
накреслити своє бачення шляхів їх 
вирішення. 

 

Необхідно засвоїти сутність 
понять за даною темою: 
психологія і педагогіка вищої 
школи, навчавння, виховання, 
розвиток, інтеграція, гуманізація. 

Опрацювати першоджерела у 
формі конспекту, тез, висновків (за 
вибором). 

Підготувати відповіді на питання 
до семінарського заняття: 

- визначити предмет і завдання 
психології і педагогіки вищої 
школи; 

- визначити основні категорії 
вищої школи; 

назвати низку проблемпсихлогії 
вищої школи в умовах сучасного 
реформування вищої освіти в 
Україні та визначити шляхи їх 
вирішення.  

Основна: 

[1], [6] 

Додаткова: 
[7], [8], [12] 

 

 

Тема 2. Діяльність та пізнавальні 
процеси. Пізнання як діяльність. 
Опрацювання теми «Творчий 
потенціал праці та інноваційні 
технології освіти» за однойменним 
розділом 22, підручник 
С. Д. Максименко «Загальна 
психологія» та перевести основну 
інформацію теми у мову таблиць, схем, 
графіків (вибір за бажанням); 
На основі опрацювання літератури 

Необхідно засвоїти сутність 
понять за даною темою: психіка, 
діяльність, розвиток, формування, 
пізнавальні процеси, учіння як 
діяльність, творче мислення, 
інтелект, увага, уява. 

Опрацювати першоджерела у 
формі конспекту, тез, висновків (за 
вибором). 

Підготувати відповіді на питання 

Основна: 

[3], [1], [5], 
[6] 

Додаткова: 

[19], [8] 
 



 

підготувати до семінарського заняття 
відповіді на питання. 

Виконати тест креативності за 
Торренсом, тест інтелекту.  

 

до семінарського заняття: 
• Який зміст до поняття «вміння 

вчитись»? Які дії студента 
характеризують його вміння 
вчитися самостійно? 

• Охарактеризуйте студента як 
суб'єкта учіння; 

• Які причини неуспішності 
студентів і шляхи їх подолання? 
Які мотиви сприяють успішному 
навчанню студентів? 

• У чому полягає особистісний 
аспект пізнання? 

• Чим відрізняється засвоєння 
матеріалу від його 
запамятовування? 

• Чи можна поставити знак 
рівності між творчістю і 
мисленням? 
На основі опрацювання 

теоретичного матеріалу скласти 
портрет творчої особистості 
фахівця щодо професійної 
діяльності, щодо ставлення до 
інших людей; щодо самого себе. 

Тести креативності або інтелекту 
зробити за вибором та написати 
відповідні висновки. 

Тема 3. Студент як суб'єкт 
педагогічної діяльності. 
На основі опрацювання літератури до 

семінарського заняття підготувати 
відповіді на питання. 
Виконати наступне практичне 
завдання: скласти портрет 
«ідеального» студента та за цим 
«портретом» оцініть і проаналізуйте 
свої професійні якості; 

 
 
 
  

Необхідно засвоїти сутність 
понять за даною темою: 
студентство, студентський вік, 
зрілість, соціалізація, соціально-
психологічна адаптація, 
професійна ідентефікація. 

Опрацювати тему та підготувати 
відповіді: 
• визначити соціально-
психологічні ознаки студентської 
групи як колективу. Які чинники 
забезпечують чи гальмують цей 
процес? 
• яка роль лідера в згуртуванні 
студентської академічної групи? 
• яка роль куратора в становленні 
студентської академічної групи, її 
розвитку та функціонуванні? 
• сформулювати, які зміни 
відбуваються в навчально-
професійній діяльності студентів, 
що сприяють їхньому 
професійному зростанню; 

Основна: 
[1], [2], [3], [4] 

  

Додаткова: 
[19], [13] 

 



 

Практичне завдання - портрет 
«ідеального» студента скласти на 
основі опрацювання літератури. 

Тема 4. Психологія діяльності та 
особистості викладача вищої 
школи. 
На основі опрацювання літератури до 

семінарського заняття підготувати 
відповіді на питання. 
Виконати практичне завдання: 
сформулюйте основні правила 
ділового етикету викладача ВНЗ. 
 

Необхідно засвоїти сутність 
понять за даною темою: діяльність 
викладача, педагогічна 
майстерність, професіоналізм, , 
авторитет, педагогічне 
спілкування, взаємини «студент - 
викладач», стилі професійно-
педагогічного спілкування, 
педагогічна перцепція, діалог, Я-
повідомлення,  культура 
педагогічного спілкування. 

Опрацювати тему та підготувати 
відповіді: 
• у чому полягає специфіка 
науково-педагогічної діяльності 
викладача?  
• визначити професійні та 
особистісні якості викладача вищої 
школи. 
• у чому полягають причини 
виникнення конфліктів «студент - 
викладач», «викладач – 
студентська академічна група»? 
• які стилі професійно-
педагогічного спілкування можна 
виділити, оцінка їх ефективності? 
Практичне завдання скласти на 
основі опрацювання літератури за 
темою. 

Основна: 
[1], [3], [4], 

Додаткова: 

[22], [8], [15], 
[11] 

 

Тема 5. Виховання особистості 
студента як майбутнього фахівця з 
вищою освітою: 
На основі опрацювання літератури до 

семінарського заняття підготувати 
відповіді на питання. 
Виконати практичне завдання: на 
основі опрацювання літератури 
визначити основні напрями, принципи 
і методи реалізації виховних функцій у 
вищій школі. 

 

 Необхідно засвоїти сутність 
понять за даною темою: 
виховання, соціалізація, 
національна самосвідомість, 
моральний вибір, духовність, 
ціннісні орієнтації, інтелігентність, 
совість, самовиховання. 

Опрацювати тему та підготувати 
відповіді: 
• що таке культура поведінки? 
• розкрити зміст цінностей, які 
прийняті в системі виховання; 
• які цінності необхідно 
передавати дітям, студентам? 
• виділити ознаки моральної 
вихованості: зовнішньої та 
внутрішньої (за К. Платоновим); 
• чи можуть наукові знання 
людини бути гарантією її 

Основна: 
[1], [3], [5], 

[6]  

Додаткова: 
[20], [15], [9]  
[11] 
 

 



 

моральної надійності? 

Практичне завдання заповнити у 
формі таблиці. 
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