
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
ПО КУРСУ «ПЕДАГОГИКА  И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

 
1. Соціально-історичні характеристики розвитку вищої педагогічної школи в Україні / 

Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої  школи, р.3 
2. Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у XXI столітті 

/ Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.,  Психологія вищої школи, т. 1.1;  Національна 
Доктрина розвитку освіти, р. 2, http://zakon.rada.gov.ua  

3. Вища школа як педагогічні система. Методи та методика педагогічних досліджень / 
Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої  школи, р.3 

4. Методологія і принципи психологічного дослідження. Класифікація методів / 
Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.,  Психологія вищої школи, т.1.1 

5. Вищій навчальний заклад – один із провідних факторів соціалізації особистості 
студента як фахівця. Адаптація студента до навчання  / Подоляк Л.Г., 
Юрченко  В.І.,  Психологія вищої школи, т. 1.2 

6. Професійне становлення особистості студента як майбутнього  фахівця з вищою 
освітою / Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.,  Психологія вищої школи, т.1.3 

7. Психологічні засади управління навчальним процесом у вищій школі / 
Подоляк  Л.Г., Юрченко В.І.,  Психологія вищої школи, т.2.1 

8. Психологічний аналіз учіння студентів / Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.,  Психологія 
вищої школи, т.2.2. 

9. Психологія виховання студентської молоді: мета, зміст, напрями. Критерії 
вихованості / Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.,  Психологія вищої школи, т.3.1 

10. Психологія педагогічної взаємодії викладача зі студентами / Подоляк Л.Г., 
Юрченко В.І.,  Психологія вищої школи, т.3.2 

11. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх 
запобігання та вирішення / Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.,  Психологія вищої школи, 
т.3.3 

12. Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи / Подоляк Л.Г., 
Юрченко В.І.,  Психологія вищої школи, т.3.4 

13. Розвиток і формування особистості /  Кузьмінський А.І. Педагогіка, р.1 
14. Система освіти в Україні /  Кузьмінський А.І. Педагогіка, р.1 
15. Сутність і зміст виховання. Критерії вихованості /  Кузьмінський А.І. Педагогіка, 

р.3 
16. Загальні методи виховання   / Кузьмінський А.І. Педагогіка, р.3 
17. Личность и ее формирование / Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию, 

р.3 
18. Общественно-историческая природа психики человека и ее формирование в 

онтогенезе / Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию, р.2 
19. Психологическая теория деятельности / Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую 

психологию, р.2 
20. Фундаментализация образования в высшей школе: актуальность, исходные 

теоретические положения. Реалии постиндустриализации / Педагогика и 
психология высшей школы: Учебное пособие  под.  ред. М. В. Булановой-
Топорковой, ч. 1 

21. Сущность понятий "гуманизация" и "гуманитаризация". Концепции гуманизации и 



гуманитаризации в техническом университете. / Педагогика и психология высшей 
школы: Учебное пособие  под.  ред. М. В. Булановой-Топорковой,  ч. 1 

22. Сущность, структура и движущие силы обучения. Принципы и методы обучения. / 
Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие  под.  ред. 
М. В.Булановой-Топорковой,  ч. 1 

23. Педагогические способности и педагогическое мастерство преподавателя высшей 
школы /Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие  под.  ред. 
М. В. Булановой-Топорковой,  ч. 1 

24. Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация личности 
обучаемых: психологические аспекты / Педагогика и психология высшей школы: 
Учебное пособие  под.  ред. М. В. Булановой-Топорковой,  ч. 1 

25. Основы педагогического контроля в высшей школе. Формы контроля и оценка / 
Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие  под.  ред. 
М. В.  Булановой-Топорковой,  ч. 1 

26. Стили, содержание и структура педагогического общения / Педагогика и 
психология высшей школы: Учебное пособие  под.  ред. М. В Булановой-
Топорковой,  ч. 1 

27. Особености развития личности студента / Педагогика и психология высшей 
школы: Учебное пособие  под.  ред. М. В. Булановой-Топорковой,  ч. 2 

28. Типология личности студента и преподавателя  / Педагогика и психология высшей 
школы: Учебное пособие  под.  ред. М. В. Булановой-Топорковой,  ч. 2 

29. Психолого-педагогическое изучение личности студента / Педагогика и психология 
высшей школы: Учебное пособие  под.  ред. М. В. Булановой-Топорковой,  ч. 2 

30. Способы коммуникативных воздействий преподавателя и типы взаимоотношений с 
обучаемыми / Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие  под          
ред. М. В. Булановой-Топорковой,  ч. 2 

31. Психологические особенности обучения студентов / Педагогика и психология 
высшей школы: Учебное пособие  под.  ред. М. В. Булановой-Топорковой,  ч. 2 

32. Стратегия проблематизации и рефлексии. Развитие творческого мышления / 
Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие  под.  ред. 
М.  В. Булановой-Топорковой,  ч. 2 

33. Проблемы повышения успеваемости и снижения отсева студентов / Педагогика и 
психология высшей школы: Учебное пособие  под.  ред. М. В. Булановой-
Топорковой,  ч. 2 

34. Психологические особенности "технического мышления" / Педагогика и 
психология высшей школы: Учебное пособие  под.  ред. М. В. Булановой-
Топорковой,  ч. 2 

35. Психологические особенности воспитания студентов и роль студенческих групп / 
Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие  под.  ред. 
М. В. Булановой-Топорковой,  ч. 2 

36. Приобретение человеком индивидуального опыта в образовательном процессе / 
Зимняя И.А.  Педагогическая психология , ч. 2 

37. Личностно-деятельностный подход как основа организации образовательного 
процесса / Зимняя И.А.  Педагогическая психология , ч. 2 

38. Педагог как субъект педагогической деятельности / Зимняя И.А. Педагогическая 
психология , ч. 3 



39. Студент как субъект учебной деятельности / Зимняя И.А. Педагогическая 
психология , ч. 3 

40. Учебная мотивация. Общая характеристика педагогической мотивации / Зимняя 
И.А.  Педагогическая психология , ч. 4, 5 

41. Самостоятельная работа – высшая форма учебной деятельности / Зимняя И.А.  
Педагогическая психология , ч. 4 

42. Учебно-педагогическое сотрудничество и общение в образовательном процессе / 
Зимняя  И.А.  Педагогическая психология , ч. 6 

43. Стиль педагогической деятельности Общая характеристика стиля педагогической 
деятельности / Зимняя И.А. Педагогическая психология , ч. 5 

44. Педагогические умения. Общая характеристика педагогических учений / 
Зимняя И.А. Педагогическая психология , ч. 5 

45. Общая характеристика педагогической деятельности / Зимняя И.А. Педагогическая 
психология , ч. 5 

46. Общение в образовательном процессе. "Барьеры" в педагогическом 
взаимодействии, общении и учебно-педагогической деятельности / Зимняя И.А. 
Педагогическая психология, ч. 6 

47. Психологічний аналіз діяльності / Максименко С.Д. Загальна психологія, част. 5 
48. Психология педагогического воздействия / Педагогическая психология под. ред. 

Клюевой  Н.В., гл. 5 
49.  Педагогические способности. Индивидуальные стили педагогической 

деятельности  / Педагогическая психология под. ред. Клюевой  Н.В., гл. 5 
50. Педагогическое общение / Педагогическая психология под. ред. Клюевой  Н.В., гл. 

3 
51. Психологические аспекты воспитательных технологий. Особенности воспитания 

на разных возрастных етапах / Педагогическая психология под. ред. Клюевой  Н.В., 
гл. 3 

52. Основные понятия психологии воспитания. Влияние семьи на формирование 
личности / Педагогическая психология под. ред. Клюевой  Н.В., гл. 3 

53. Засоби розвитку психіки. Розвиток механізму творчості. Саморозвиток людини / 
Максименко С.Д. Загальна психологія, ч. 5 

54. Творчий потенціал праці та інноваційні технології освіти/ Максименко С.Д. 
Загальна психологія, част. 5 

55. Творчість та механізми творчості. Натхнення як творчий стан/ Максименко С.Д. 
Загальна психологія, частина 3, 5 

56. Глибинні психічні явища і регуляція дій людини. Ознаки станів психічного 
здоров'я / Максименко С.Д. Загальна психологія, частина 5 

57. Поняття про спілкування: засоби, функції, різновиди спілкування/ Максименко 
С.Д. Загальна психологія, частина 2 

58. Соціальні групи. Колектив: відносини, спілкування, розвиток групи в колектив. 
Сумісність людей / Максименко С.Д. Загальна психологія, частина 2. 

59. Управління спільністю людей. Керівник і підлеглий: психологічні установки, 
взаємовідносини. Психічні стани керівника.  / Максименко С.Д. Загальна 
психологія, частина 2 

60. Взаємовідносини керівника і підлеглого. Здібності, функції, самоосвіта керівника. 
Психологічні основи такту. / Максименко С.Д. Загальна психологія, частина 2 


