
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ 

 «ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» 

 

1. Психологія і педагогіка вищої школи: предмет, об’єкт, задачі, 

категорії. Зв'язок з іншими науками. 

2. Основні категорії психології та педагогіки вищої школи та їх єдність 

у проблемі  професійної підготовки майбутніх фахівців.  

3. Вищий навчальний заклад як один з ведучих чинників соціалізації 

студента як спеціаліста. Адаптація студентів до навчання у вищій 

школі. 

4. Методи психологічного дослідження особистості. 

5. Методи педагогічного впливу на особистість. 

6. Поняття особистості у сучасній психології. Теорії особистості в 

основних напрямках сучасної психології.  

7. Загальна характеристика студентського віку як періоду пізньої 

юності. 

8. Протиріччя та кризи студентського віку. 

9.  Вищий навчальний заклад як один з ведучих чинників соціалізації 

студента як спеціаліста.  

10.  Адаптація студентів до навчання у вищій школі. 

11.  Професійне становлення особистості студента як майбутнього 

спеціаліста з вищою освітою. 

12.   Самоосвіта та самовиховання, їх значення у професійному зрості 

майбутнього спеціаліста.  

13.  Психологічні особливості студентської групи та їх структура. 

14.  Соціально-психологічні явища у студентській групі та їх вплив на 

особистість кожного студента. 

15.  Розвиток студентської групи, характеристика студентського 

колективу.  

16.  Міжособистісні відносини у студентській групі. 

17.  Проблема лідера та лідерства у студентській групі. 



18.  Соціально-психологічний клімат у групі та його вплив та 

працездатність. 

19.  Психологія виховання студентської молоді. Сучасні вимоги до 

особистості спеціаліста та завдання виховання студентів. 

20.  Єдність процесів навчання, розвитку та виховання. Рушійні сили 

навчання. 

21.  Основні лінії розвитку у процесі навчання та виховання. 

22.  Розвиток інтелекту у процесі навчання та виховання.  

23.  Особистість та її розвиток у студентському віці. 

24.  Категорії суб’єкта. Особливості суб’єктів освітнього процесу. 

25.  Студенти ста викладачі – суб’єкти освітнього процесу. 

26.  Особистісні якості у структурі суб’єкта педагогічної діяльності. 

Суб'єктні властивості викладача. 

27.  Психологічні механізми формування якостей особистості та аналіз 

відповідних функцій виховання.  

28.  Етапи становлення моральної самосвідомості та критерії моральної 

вихованості людини. 

29. Особливості педагогічного спілкування як форми педагогічної 

взаємодії.  

30.  Стилі педагогічної діяльності, їх загальна характеристика. 

31.  Педагогічна етика. Вимоги студентів до викладача. 

32.  Стилі педагогічної діяльності та їх загальна характеристика. 

33.  Типологія викладачів.  

34.  Педагогічний професіоналізм діяльності викладача. Авторитет 

викладача.  

35.  Шляхи формування педагогічної майстерності і підвищення рівня 

професіоналізму викладача вищої школи. 
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