
  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

" ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ" 

 

(ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ УСІХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ) 

 

 

 

 
 

 

 

Затверджена 

на засіданні методичної 

 ради ДДМА 

 Протокол № 1   від   09.09.08 

       Перезатверджена   

на засіданні методичної 

 ради ДДМА 

 Протокол № 20   від   14. 06.12 

                   

 

 

 

КРАМАТОРСЬК 2008 

 



  

ВСТУП 

 

Контрольна робота з дисципліни " Педагогіка та психологія вищої школи" 

призначена для закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі 

вивчення курсу. 

Контрольна робота містить 3 завдання. 

Два завдання дозволяють студенту розкрити свої знання за конкретними  

розділами курсу. 

Третє завдання вимагає від студента додаткової роботи з психологічним і 

педагогічним словниками. 

Варіант завдання у контрольній роботі визначається за двома останніми 

цифрами номеру залікової книжки. Якщо номер залікової книжки більше 15 – ти, 

то від номера віднімається 15 (двічі, або більше разів, наприклад: 35 – 30 = 5).  

При виконанні контрольної роботи варто дотримуватися наступних вимог: 

- на титульному листі контрольної роботи необхідно вказувати номер 

залікової книжки; 

- обсяг роботи має бути не менш ніж 6 рукописних листів зошита; 

- відповіді на теоретичні питання мають бути досить повними з наведенням 

відповідних прикладів; 

- до теоретичних питань складаються план та висновки; 

- психологічні та педагогічні поняття, що використовуються у перших двох 

завданнях, повинні роз'яснятися в ході пояснення питання; 

- наприкінці роботи необхідно навести список використаної літератури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

ВАРІАНТ № 1 

 

1. Педагогіка та психологія вищої школи: предмет, об’єкт, задачі, категорії. 

Зв'язок з іншими науками. 

2. Загальна характеристика студентського віку як періоду пізньої юності. 

3. Стилі педагогічної діяльності, їх загальна характеристика. 

 

 

ВАРІАНТ № 2 

 

1. Загальний контекст формування педагогіки та психології вищої школи. 

2. Протиріччя та кризи студентського віку. 

3. Труднощі та бар’єри у професійно-педагогічному спілкуванні викладачів 

та студентів. Педагогічна етика. 

 

ВАРІАНТ № 3 

 

1. Основні категорії педагогіки та психології вищої школи та їх єдність у 

проблемі  професійної підготовки майбутніх фахівців.  

2. Вищий навчальний заклад як один з ведучих чинників соціалізації 

студента як спеціаліста.  

3. Педагогічний професіоналізм діяльності викладача. Авторитет викладача.  

 

ВАРІАНТ  № 4 

 

1. Професійне становлення особистості студента як майбутнього спеціаліста з 

вищою освітою. 

2. Адаптація студентів до навчання у вищій школі. 

3. Особливості педагогічного спілкування як форми взаємодії. 

 

ВАРІАНТ № 5 

 

1. Характеристика педагогічних здібностей. Особливості діяльності 

викладача. 

2. Психологічні особливості студентської групи, її структура. 

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

 

 ВАРІАНТ № 6 

 

1. Етапи становлення моральної самосвідомості та критерії моральної 

вихованості людини. 

2. Розвиток студентської групи, характеристика студентського колективу. 

Міжособистісні відносини у студентській групі. 



  

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

 

ВАРІАНТ № 7 

 

1. Поняття особистості у сучасній психології. Теорії особистості в основних 

напрямках сучасної психології.  

2. Самоосвіта та самовиховання, їх значення у професійному зрості 

майбутнього спеціаліста.  

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

 

 

ВАРІАНТ № 8 

 

1. Методи психологічного дослідження особистості. 

2. Психологія виховання студентської молоді. Сучасні вимоги до особистості 

спеціаліста та завдання виховання студентів. 

3. Основні лінії розвитку у процесі навчання та виховання. 

 

 

ВАРІАНТ № 9 

 

1. Методи педагогічного впливу на особистість. 

2. Проблема лідера у студентській групі. 

3. Психологічні механізми формування якостей особистості та аналіз 

відповідних функцій виховання.  

 

ВАРІАНТ № 10 

 

1. Соціально-психологічний клімат групи та її вплив на працездатність. 

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

3. Типологічні особливості студентів вищого навчального закладу. 

 

ВАРІАНТ № 11 

 

1. Зв'язок педагогіки та психології вищої школи з іншими галузями 

психологічних та педагогічних знань. 

2. Особистість та її розвиток у студентському віці. 

3. Особливості педагогічного спілкування як форми педагогічної взаємодії.  

 

ВАРІАНТ № 12 

 

1. Поняття особистості у сучасній психології. Теорії особистості в основних 

напрямках сучасної психології. 

2. Особистісні якості у структурі суб’єкта педагогічної діяльності 



  

3. Самоосвіта та самовиховання, їх значення в професійному зрості 

майбутнього спеціаліста. 

 

ВАРІАНТ № 13 

 

1. Протиріччя та кризи студентського віку.  

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

особистість кожного студента. 

3. Розвиток інтелекту у процесі навчання та виховання.  

 

ВАРІАНТ № 14 

 

1. Психологічні особливості студентської групи та їх структура. 

2. Педагогічна етика. Вимоги студентів до викладача. 

3. Стилі педагогічної діяльності та їх загальна характеристика. Типологія 

викладачів.  

 

ВАРІАНТ № 15 

 

1. Адаптація студентів до навчання у вищій школі. 

2. Соціально-психологічний клімат у групі та його вплив та працездатність. 

3. Проблема лідера та лідерства у студентській групі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Педагогіка та психологія вищої школи: предмет, об’єкт, задачі, категорії. 

Зв'язок з іншими науками. 

2. Основні категорії педагогіки та психології 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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УДК Ю9 

 

 

 

 

Тематика контрольних завдань з дисципліни " Педагогіка та психологія вищої школи" 

(для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей) / Ящишина Ю.М. - Краматорськ: 

ДДМА, 2008. – 10 с. 

 

 

Містить перелік контрольних та залікових завдань, список літератури, що рекомендується 

та короткі методичні вказівки до виконання контрольної роботи. 
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