
Національна академія педагогічних наук України 
Інститут психології імені Г.С. Костюка

Лабораторія психології навчання імені І.О.Синиці

Затверджую
Інституту

Д. Максименко
2021 р.

Схвалено на засіданні лабораторії психології 
навчання імені І.О.Синиці

Протокол № 1 від “28”вересня 2021 р.

Завідувач лабораторії психології навчання
іменіЛ.О.Синиці

сфиш/- С-Д- Максименко

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ”

Рівень вищої 
освіти:

Третій (освітньо-науковий)

(н азва  о св ітн ього  р івня, О К Р)

Ступінь вищої 
освіти:

Доктор філософії

(ш и ф р  і н азв а  спец іал ьност і)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
(ш и ф р  і н азва  сп ец іальності)

спеціальності: 053 Психологія
(ш и ф р  і н азва  спец іал ьност і)

освітньої програми: П сихологія розвитку особистості у  сучасном у  
соціокультурном у та освітньом у просторі

(ш и ф р  і н азва  о св ітн ь о ї п рограм и)

спеціалізації:
(за наявності) (н азва  сп ец іал ізац ії)

Київ-2021



Розробник (-и) робочої програми навчальної дисципліни:
Грись А.М., професор, доктор психологічних наук

Викладач:
Грись А.М., професор, доктор психологічних наук

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні лабораторії 
психології навчання імені І.О.Синиці 
Протокол від «28» вересня 2021 р. № 1

Завідувач лабораторії психології 
навчання імені І.О.Синиці С.Д. Максименко

Робочу програму погоджено з гарантом освітньої програми 
(Психологія розвитку особистості у сучасному
соціокультурному та освітньому просторі) «А# » Серпик 2021 р.

(назва освітньої програми)

Керівник освітньої програми__________________А.М. Грись
(підпис)

Пролонговано:

/20 н.р. с _ » 20 р., протокол №

/20 н.р.
(підпис)

(_
(ЇЖ)

__ ) , « » 20 р., протокол №

/20 н.р.
(підпис)

с _

(ГПЕ)

)>« » 20 р., протокол №

/20 н.р.
(підпис)

с _

(ЇЖ)

),« » 20 р., протокол №
(підпис) (ГПБ)



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Характеристика дисципліни за формами навчання 

 Денна  

(4 роки) 

Заочна 

(4 роки) 

Вечірня 

(4 роки) 

Курс 2 2 2 

Семестр 3 3 3 

Обсяг кредитів 3 3 3 

Обсяг годин, в тому 

числі: 

90 90 90 

Аудиторні 30 30 30 

Модульний контроль    

Семестровий контроль    

Самостійна робота 60 60 60 

Форма семестрового 

контролю 

Іспит Іспит іспит 

 

2. Статус дисципліни: обов’язкова 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Викладання та навчання у 

сучасній вищій школі” є забезпечення освітньо-наукової підготовки 

аспірантів для викладання у сучасній вищій школі,  яка передбачає успішну 

реалізацію викладацької діяльності, створює  умови для розвитку наукового 

мислення, поєднання науково-дослідницької та педагогічної діяльності 

самореалізації здобувачів,  стимулює інноваційні ідеї та проекти в умовах 

ЗВО.   

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 опанування аспірантами основними положеннями сучасної філософії 

освіти; 

 набуття здобувачами знань про психологічні особливості 

студентського періоду життя людини; 

 усвідомлення закономірностей професійного становлення та 

особистісного зростання майбутніх фахівців; 

 вивчення психологічних аспектів навчання і викладання у сучасній 

вищій школі; 

 усвідомлення психологічних особливостей науково-педагогічної 

діяльності та шляхів її опанування; 

 сприяння професійному самовизначенню і набуття здобувачами 

професійно-педагогічної ідентичності через розвиток професійно-важливих 

якостей майбутнього викладача. 

 
 
 

 



4. Компетентності та програмні результати навчання 
 

 

Компетентності Програмні результати навчання 

 

СК1. Спілкування в діалоговому режимі зі 

студентами та викладачами, а також із 

широкою науковою спільнотою та 

громадськістю з проблематики 

дослідження. 

 

СК2. Здатність ініціювати та брати на себе 

відповідальність в інноваційних 

комплексних проектах місцевого 

(регіонального) та\або державного значення  

 

 

СК3. Здатність до прийняття 

відповідальності за навчання інших. 

 

 

 

СК4. Здатність здійснювати освітню 

діяльність у сфері психології та на межі 

предметних галузей 

 

СК5. Здатність адаптуватися до змін у 

професійній діяльності; професійна 

мобільність.  

 

 

ПР1. Вміти полілогічно взаємодіяти із 

широкою науковою спільнотою та 

громадськістю з проблематики 

дослідження. 

 

 

ПР2. Уміти мотивувати, організовувати 

і спрямовувати діяльність студентів  

для здійснення інноваційних 

комплексних проектів місцевого 

(регіонального) та\або державного 

значення. 

ПР3. Уміти здійснювати освітню 

діяльність у сфері психології і на межі 

предметних галузей та нести 

відповідальність за процес та результат 

навчання інших. 

ПР4. Виявляти здатність до адаптації у 

професійній діяльності та  професійної 

мобільності. 

 

ПР5. Демонструвати прихильність до 

норм професійної етики, 

міжкультурної толерантності, 

професійних цінностей у науковій 

/ практичній діяльності. 

 

5. Структура навчальної дисципліни  
 

№ 

п/п 

Назва модулів і тем Кількість годин 
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 Змістовний модуль 1. Психологічні 

особливості навчально-професійного 

становлення студентів 

30 12 6 4  18 



 

1.1 Предмет, завдання та методи навчання та 

викладання у сучасній вищій школі. Загальна 

психологічна характеристика студентського 

віку 

10 4 4 -  6 

1.2 Професійне становлення особистості студента 

як майбутнього фахівця з вищою освітою 

10 4 2 2  6 

1.3 Психологічні засади управління навчальним 

процесом у вищій школі 
10 4 2 2  6 

 Змістовний модуль 2. Модуль ІІ. 

Психологія ефективної  особистісної 

комунікації та соціалізації студента 

як майбутнього фахівця з вищою 

освітою 

30 12 8 4  18 

2.1 Психологія самоорганізації і тайм-

менеджменту 

10 4 2 2  6 

2.2 Психологія педагогічної комунікативної 

взаємодії викладача зі студентами 

10 4 4 -  6 

2.3 Психологія особистості та діяльності 

викладача вищої школи 

10 4 2 2  6 

Всього: 2/60 24 16 8 - 60 

 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Психологічні особливості навчально-

професійного становлення студентів. 

Тема 1.1 Предмет, завдання та методи викладання і навчання у сучасній вищій  

школі. Загальна психологічна характеристика студентського віку. Предмет та завдання 

дисципліни “Викладання та навчання у сучасній вищій школі”. Завдання викладання та 

навчання у сучасній вищій школі відповідно до Закону України “Про вищу освіту”. 

Основні напрями реформування сучасної системи освіти в Україні. Інтеграція української 

освітньої системи у світовий освітній простір.  Зв’язок викладання та навчання у учасній 

вищій школі із іншими галузями знань. Принципи студентоцентрованого навчання у 

сучасній вищій школі. Класифікація методів навчання у сучасній вищій школі. Методи 

наукових досліджень в умовах ЗВО. Етика дослідника. Поєднання навчання та науково-

дослідницької діяльності в умовах ЗВО. Організація навчання здобувачів вищої освіти за 

індивідуальним графіком. Індивідуальна траєкторія навчальної діяльності студентів. 

Соціальна ситуація розвитку у студентському віці. ЗВО – один із провідних факторів 

соціалізації студента як фахівця. Адаптація студента до навчання у вищій школі, види 

адаптації, умови ефективності. Типологічні особливості студентів, що виявляються в 

навчальній діяльності та поведінці. Врахування психологічних особливостей юнацького 

віку при роботі зі студентами. 

 Тема 1.2. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з 

вищою освітою.  Навчально-професійна діяльність як провідна в студентському віці. 

Формування професійної спрямованості особистості студента. Розвиток “Я-концепції” як 

показника особистісного зростання і професійного становлення студента. Складові та 

функції “Я-концепції”. 



 Формування професійних та особистісних якостей майбутнього фахівця. Розвиток 

творчості в студентів. Самоосвіта та самовиховання студента, їх значення в його 

професійному зростанні. Готовність до професійної діяльності випускника. 

Тема 1.3. Психологічні засади управління навчальним процесом у вищій школі 

Загальна характеристика навчального процесу і навчально-професійної діяльності 

як об’єктів управління, психологічний аналіз їх складових. 

Поняття про управління в системі освіти. Опосередковане та пряме управління, їх 

особливості. Сутність управління навчально-професійною діяльністю студентів (соціальна 

нормативність навчальної діяльності, свідомий характер, власна активність, творчий 

підхід). Кваліфікаційна характеристика та професіограма. 

Педагогічне управління навчальним процесом у вищій школі та його 

психологічний аналіз із позицій сучасних вимог. Управління професійною рефлексією. 

Педагогічний процес як цілеспрямована активна взаємодія викладача зі студентом. 

Управління як контроль і оцінка навчальної діяльності студентів. 

Психологічний аналіз учіння студентів. Студент як суб’єкт власної навчально-

професійної діяльності. Мотиваційна спрямованість учіння студента. Формування 

професійних мотивів навчання. Власна пізнавальна активність студента, її спрямованість 

на засвоєння професійних знань, умінь і навичок. Розвиток творчого потенціалу студентів 

під час навчання. Психологічні принципи організації навчально-професійної діяльності 

студентів. Вимоги до навчання, вміння вчитися самостійно. Психологічні аспекти 

організації самостійної роботи студентів. Критерії ефективності учіння. Причини 

неуспішності студентів і шляхи їх подолання. 

 

Змістовний модуль ІІ.  

Психологія ефективної  особистісної комунікації та соціалізації 

студента як майбутнього фахівця з вищою освітою 

 

Тема 2.1. Психологія самоорганізації і тайм-менеджменту 

Самопізнання та самоорганізація особистості. Сучасні вимоги до особистості 

фахівця з вищою освітою та завдання виховання студентів відповідно до пріоритетних 

напрямів реформування освіти в Україні. Мета та зміст соціалізації студентської молоді. 

SOFT SKILLS як ключові навички длся успішної професійної кар’єри. Психологічні 

механізми рзвитку рефлексивного мислення та письмової комунікації в умовах ЗВО. 

Психологія ведення дискусій, переговорів і дебатів.  Командна робота у процесі реалізації 

проєктів. Презентаційні навички у сучасних студентів. Соціально-психологічні чинники і 

психологічні механізми формування національної самосвідомості студентів. 

Тема 2.2. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі 

студентами 

Роль педагогічного спілкування у розв’язанні соціально-моральних завдань 

професійної підготовки майбутнього фахівця. Наставництво викладача в педагогічній 

комунікативній взаємодії: розуміння, визнання та прийняття студента. Активне 

рефлексивне слухання та “Я-повідомлення” в комунікативній взаємодії. Діалогічне 

спілкування, його характеристика.  

Тема 2.3. Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи 

Психологічна характеристика викладача вищої школи як особистості. 

Характеристика самосвідомості (рефлексивності) викладача, аналіз його професійної 

компетентності і майстерності. Вплив “Я-концепції” викладача на його науково-

педагогічну діяльність. Науково-педагогічна творчість, її особливості. Умови імпровізації 

в науково-педагогічній діяльності. Культура педагогічного мислення.  

Інтегрована підтримка викладачем академічної грамотності працівників органів 

внутрішніх справ. Характеристика педагогічних здібностей. Особливості діяльності 

викладача при різних стилях взаємодії. Типологія викладачів.Педагогічна етика. Вимоги 



студентів до викладача. Шляхи розвитку педагогічної майстреності й підвищення рівня 

професіоналізму викладача вищої школи. 

 

 

 

5. Семінарські заняття відповідно до навчального плану не передбачені 

 

6. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теоретичні та методологічні засади викладання та навчання у 

сучасній вищій школі. Вікові особливості розвитку юнацтва та 

дорослої людини 

2 

2 Психологічні особливості  професійного становлення студентів 2 

3 Психологічні чинники управління педагогічним процесом у вищій 

школі 

2 

4 Психологічні механізми формування системних якостей 

особистості  

2 

5 Психологічні особливості взаємовідносин викладача  та студента 2 

6 Психологічний аналіз діяльності студентів та викладачів в умовах 

ЗВО 

2 

Усього годин 12 

 

 7. Лабораторні заняття відповідно до навчального плану не передбачені 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Болонський процес та актуальні психологічні проблеми сучасної 

вищої освіти в Україні 

6 

2 Навчально-професійнаї діяльність студентів. Студентоцентроване 

навчання 

6 

3 Психологічні умови підвищення успішності навчання у ЗВО 6 

4 Групова динаміка  у студентському колективі та  активні методи 

навчання 

6 

5 Соціально-психологічний клімат у групі та його вплив на її 

працездатність  

6 

6 Стиль управління та його психологічна ефективність 6 

7 Управління як контроль і оцінка навчальної діяльності студентів 6 

8 Розвиток творчого потенціалу студентів під час навчання 6 

9 Особливості педагогічного конфлікту, стадії розвитку, поведінка 

конфліктуючих сторін 

2 

10 Психологічні передумови та шляхи вирішення педагогічного 

конфлікту 

2 

11 Девіантна поведінка у молодіжному середовищі 2 

12 Психологічні особливості взаємовідносин викладача  та студента 2 

13 Шляхи формування педагогічної майстреності й підвищення рівня 

професіоналізму викладача вищої школи 

4 

 Разом  60 

 
9. Індивідуальні завдання 



 

1. Розвиток особистості майбутнього фахівця як головне завдання вищої школи. 

2. Проблема особистісного зростання студента в процесі професійного навчання. 

3. Інтелектуальна готовність першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі.  

4. Особистісна готовність першокурсників до навчання у вищій школі. 

5. Викладач як суб'єкт науково-педагогічної діяльності. 

6. Дослідження особистості студента в зарубіжній психології. 

7. Розвиток комунікативних умінь і навичок майбутніх педагогів. 

8. Розвиток організаторських здібностей майбутніх педагогів. 

9. Розвиток когнітивної сфери студентів у процесі навчання. 

10. Розвиток емоційно-вольової сфери студентів у процесі навчання. 

11. Розвиток потребно-мотиваційної сфери студентів у процесі навчання. 

12. Суб'єктність як інтеграційна властивість особистості педагога. 

13. Психологічні умови запобігання правопорушень серед студентів. 

14. Мовленнєва культура майбутнього фахівця і психологічні передумови її формування. 

15. Розвиток професійної самосвідомості студентів у процесі навчання. 

16. Розвиток взаємин у студентській академічній групі. 

17. Надання психологічної допомоги старшокласникам у виборі професії. 

18. Психологічне обґрунтування методики відбору абітурієнтів до ЗВО різного профілю.  

19. Професійне самовизначення студентів протягом навчання у ЗВО. 

20. Психологічні особливості сприйняття студентами наукового тексту. 

21. Розвиток у студентів психологічної готовності до подолання життєвих труднощів. 

22. Соціально-психологічні чинники соціалізації особистості студента як майбутнього 

педагога. 

23. Моє бачення психологічних передумов підвищення якості вищої освіти. 

24. Мотивація учіння студентів, її види та розвиток у процесі навчання. 

25. Розвиток у студентів психологічної готовності до майбутньої професійно-трудової 

діяльності. 

26. Психологічні передумови розв'язання проблем вищої освіти в України. 

27. Психолого-педагогічна модель викладача вищої школи. 

28. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в студентській академічній 

групі. 

29. Психологічна культура як складник професіоналізму викладача. 

30. Взаємні оцінні ставлення у педагогічній взаємодії викладача і студентів. 

31. Формування у студентів-першокурсників уміння вчитися самостійно. 

32. Психологічні передумови успішної соціально-психологічної адаптації першокурсників 

до навчання у ЗВО. 

33. Психологічні передумови успішної дидактичної адаптації першокурсників до навчання 

у ЗВО. 

34. Зміст ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді 

35. Психологічні особливості засвоєння студентами навчального матеріалу з гуманітарних 

дисциплін. 

36. Психологічні особливості засвоєння студентами навчального матеріалу з дисциплін. 

37. Психологічний супровід проходження студентами виробничої (педагогічної) практики. 

38. Психологічна діагностика розвитку педагогічних здібностей майбутнього вчителя. 

39. Психологічна культура викладача вищої школи і шляхи її формування. 

40. Психолого-педагогічні основи підготовки студентів до професійно-педагогічної 

творчості. 

41. Психологічна адаптація молодого викладача до науково-педагогічної діяльності. 

42. Психологічне обгрунтування професіограми і освітньо-кваліфікаційної 

характеристики фахівця з вищою освітою. 

43. Студент як суб'єкт навчально-професійної діяльності. 

44. Психологічні особливості організаційної культури у ЗВО. 

45. Засвоєння майбутнім фахівцем організаційної культури професійної групи. 



 

10. Методи навчання 

 

Методи навчання – це засоби взаємопов'язаної діяльності викладача і 

студента, спрямованої на вирішення завдань навчання, виховання і розвитку. 

методи навчання поділено на три групи: 

 методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності; 

 методи контролю та самоконтролю за ефективністю 

навчально-пізнавальної діяльності; 

 методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності. 

Методи навчання за джерелом знань поділяють на словесні, наочні, 

практичні. Словесні методи навчання: лекція, пояснення, розповідь, бесіда, 

інструктаж. 

Лекція – це метод навчання і водночас форма організації навчання. 

Лекція як метод навчання має інформаційний характер, чіткий план. 

Структура лекції підпорядковується логіці предмета, вона не тільки 

стимулює конкретно-образне мислення, а й активізує логічне мислення 

слухачів, послідовно з'ясовує всі пункти плану. Висунені в лекції ідеї 

викладають на високому рівні, але з урахуванням рівня підготовки слухачів, 

усі поняття та терміни пояснюють, аргументують, при цьому широко 

застосовують наочність, активізують увагу слухачів тощо. Предметом лекції 

має бути вивчення складних об'єктів, явищ, подій, процесів, що мають між 

собою зв'язки і залежності при-чинно-наслідкового характеру. 

Практичні методи навчання: вправи, лабораторні роботи, практичні 

роботи, графічні роботи, експеримент, виробнича (педагогічна) практика.  

Практична робота як метод навчання передбачає застосування знань у 

ситуаціях, наближених до майбутньої професійної діяльності. Упродовж цієї 

роботи треба провести якісь заміри, зіставити, визначити ознаки та 

властивості предметів або явищ, зробити висновки. 

Кейс-методи – навчальні методи, які передбачають використання 

конкретних реальних випадків (ситуації, історії клієнтів, продукти 

діяльності) з метою їх спільного обговорення у міні-групах працівників 

органів внутрішніх справ для вирблення спільних рішень при вивченні 

певного розділу навчальної дисципліни.  
                                             

 

11. Методи контролю 

11.1. Орієнтовні завдання до контрольної роботи (тестові завдання). 

1. Систематичне дослідження психолого-педагогічних проблем вищої школи розпочалося 

у: 

а) 60-х роках XX ст.;  

б) у 80-х роках XX ст.;  

в) у 90-х роках XX ст.;  

г) у 70-х роках XX ст.? 



2. Напрямки реформування вищої освіти визначені: 

а) Законом України «Про вищу освіту»;     

б) Національною доктриною розвитку освіти в Україні;    

 в) програмою курсу «Психологія вищої школи»;     

г) проектом «Програма розвитку освіти в Україні»?  

3. Головна цінність освіти: 

а) підвищити правову, моральну, психологічну культуру;  

б) людина, особистість, індивідуальність із її потребами та інтересами;  

в) гуманітаризація освіти;  

г) духовний і культурний розвиток студента. 

4. Психологія вищої школи як наукова і прикладна галузь розв'язує низку завдань:  

а) психологічні консультації, тренування, рекомендації;  

б) детермінізму, єдності психіки   й   діяльності:    

в)   практичних,   науково-дослідних,   діагностично-корекційних;    

г)   спеціально   організованого   навчального   експерименту   та психолого-

педагогічного тренінгу. 

5. Предметом психології вищої школи є: 

а) особистість викладача і студента в їх реальній розвивальній педагогічній 

взаємодії;  

б) психологічні закономірності та психологічні закони;  

в) вікова динаміка окремих сторін психіки, психофізіологічних функцій, процесів, 

властивостей;  

г) оцінювання відхилення у психічному розвитку у відповідності з віком і досвідом 

. 

6. Основними категоріями психології вищої школи є: 

а) визначити потенційні можливості психічного розвитку;  

б) виправлення дефектів у психічному розвитку;  

в) навчання, виховання, розвиток в єдності та взаємозв'язку;  

г) розробки рекомендацій щодо способу житія з урахуванням віку та 

індивідуальності людини.  

7. Методологія поділяється на: 

а) наукову, діагностичну, корекційну;  

б) філософську, загальну, часткову (спеціальну);  

в) психічні стани, властивості, процеси;  

г) загальну, корекційну, наукову. 

8. Розробляючи план експериментального дослідження, можна обрати один із трьох його 

шляхів: 

а) лонгітюдний, поперечний, комбінований;  

б) спостереження, аналіз продуктів діяльності, бесіда:  

в) інтерв'ю, анкетування, бесіда;  

г) біографічний метод, констатувальний експеримент, тести.  

9. При психологічному дослідженні дослідник повинен спиратися на: 

а)  вимоги до  інструкції:  

б) етику наукового дослідження або принципи гуманізму;  

в) методи інтерпретації;  

г) дослідницькі вміння. 

10. Студентський період життя людини припадає переважно на період 

а) пізньої юності або ранньої дорослості;  

б) підліткового віку;  

в) молодшого шкільного віку;  

г) зрілості.  

11. «Я-концепція» студента включає в себе: 

а) потребу у самоосвіті та самовдосконаленні;  

б) інтенсивний розвиток усіх видів почуттів:  



в) набуття зрілості;  

г) «Образ-Я», емоційно-ціннісне ставлення до себе, певедінкову складову .  

12. Основні ознаки кріпи студентського віку: 

а) сильна фрустрація, загострення рольових конфліктів, ціннісно-смислова 

невизначеність, інфантильність;  

б) нереалізовані потенційні можливості; 

в) низький показник інтелектуального розвитку;  

г) пасивність у навчанні та у громадському житті. 

13. Процес і результат засвоєння та активного відтворення індивідом соціального 

досвіду в діяльності та спілкуванні з іншими людьми - це: 

а) механізм соціалізації;  

б) соціалізація особистості;  

в) навчання;  

г) життєве спрямування. 

14. Зміна самого себе (настанов, рис характеру,  стереотипу поведінки тощо) відповідно 

до нових вимог діяльності. соціальних умов і нового оточення - це:  

а) адаптація студента;  

б) соціалізація студента;  

в) психічний розвиток студента;  

г) криза студентського віку. 

15. Провідною діяльністю студента у вищій школі є: 

а) ігрова діяльність;  

б) навчально-професійна діяльність;  

в) праця;  

г) навчальна діяльність. 

16. Мета професійної підготовки майбутнього фахівця: 

а)   передача  конкретних  предметних  знань,  умінь  і   навичок;   

б)  озброєння студентів   системними   науковими   знаннями;    

в)   опанування   науковими теоретичними знаннями;  

г) спосіб розв’язання професійних завдань.  

17. У процесі навчально-професійної діяльності виникають: 

а) новоутворення психічною розвитку студентського віку;  

б) емоційність до процесу навчання;  

в) мотивація організації навчання;  

г) інтенсивність психічних процесів. 

18. Головною особливістю навчально-професійної діяльності студента є: 

а) оволодіння знаннями;  

б) бажання до професійної діяльності;  

в) професійне розуміння;  

г) професійна спрямованість. 

19. Професіоналізація особистості студентів відбувається такими основними шляхами: 

а)  формальний,  неформальний, пов'язаний  із  вузькою спеціалізацією; 

б)соціальний та педагогічний контроль;  

в) самоосвіта та самовиховання;  

г) культура, пізнання, особистісний розвиток. 

20. Виокремлюють такі стадії послідовних змін у мисленні студентів:  

а)   професійного   іміджу,   індивідуальний   стиль   професійної  діяльності;    

б) початкового  дуалізму,  концептуального  релятивізму,  самостійно  обраної по 

лінії та відповідальності;  

в) професійних перспектив та шляхів їх досягнення;  

г ) інтеріоризація професійно-педагогічних цінностей. 

21. При організації навчального процесу у вищому навчальному закладі потрібно 

враховувати розвиток: 

а) когнітивної сфери студентів;  



б) емоційної сфери студентів;  

в) цінностей життя і культури студентів;  

г) самосвідомості студентів. 

22. Високим    рівнем    професійних    знань    студентів,    професійного    мислення, 

відповідальністю і рефлексивністю характеризується: 

а) самовиховання;  

б) професійна культура;  

в) фахова компетентність;  

г) професійна діяльність. 

23. Наслідком професійного зростання особистості майбутнього фахівця та розвитку 

його професійних здібностей є: 

а) «Я-копцепція» студента;  

б) професійна культура;  

в) професійне зростання;  

г) фахова компетентність. 

24. Вкажіть рівні активності студента у навчально-професійній діяльності: 

а) вищий рівень, виконавчий рівень;  

б) достатній рівень, середній рівень;  

в) низький рівень, високий рівень;  

г) соціально-психологічні настанови. 

25. Відносно постійна в межах навчального року сукупність студентів, що об'єднані 

завданням   гуртової  навчально-професійної  діяльності та перебувають  у 

безпосередньому контакті один з одним - це: 

а) група викладацького складу;  

б) група інженерно-педагогічного складу;  

в) студентська академічна група;  

г) студентські групи одного курсу.  

26. Структура студентської групи складається із: 

а)      спільної      навчально-професійної      діяльності;       

б)      офіційної      та неофіційної підструктури;  

в) студентських наукових гуртків;  

г) груп художньої самодіяльності. 

27. Вкажіть стадії розвитку студентської групи: 

а) асоціація - кооперація - колектив;  

б) взаємодія - спільні інтереси;  

в) адаптація - вимоги викладачів;  

г) індивідуальні бесіди   групові збори. 

28. Вкажіть причини протиріч у колективі: 

а)     неадекватна  оцінка  партнера,  завищена  самооцінка окремих  студентів, 

порушення   почуття   справедливості;    

б)     перекручення   окремим   студентом інформації про іншого, авторитаризм 

лідера групи загалом або окремої малої групи;  

в)   некоректне ставлення один до одного, просто непорозуміння один із одним;  

г) всі відповіді правильні . 

29. Якими психологічними явищами характеризується студентський колектив  

а) суспільною думкою, суспільним груповим настроєм, самоствердженням, 

колективістським      самовизначенням;       

б)      соціальними      очікуваннями, наслідуваннями, соціальним порівнянням;  

в) некоректним ставленням один до одного, непорозумінням;  

г) згуртованістю, нормами поведінки, демократичним стилем керівництва. 

30. Реально існуюча чи уявна групи, погляди, норми та цінності якої є взірцем для 

особистості, за якими вона формує свої життєві ідеали, звіряє дії та вчинки - це:  

а) референтна група;  

б) корпорація;  



в) студентська академічна група;  

г) колектив. 

31. Зміст і програми освіти залежать від: 

а) культури педагогів;  

б) стратегії виховання;  

в) стратегії навчання;  

г) розвитку науки і культури. 

32. Вкажіть функції педагогічного управління: 

а) авторитарна,     сумісної     діяльності;      

б)  проективна,  конструктивна, організаторська, комунікативна,    оцінно-

коригувальна;     

в) естетичне, морально-етичне, екологічне виховання;  

г) гармонізація професійного і духовного розвитку студента. 

33. Ознаки позитивного мікроклімату у колективі: 

а)   достатня поінформованість кожного студента про мету та завдання групи, 

довіра та висока вимогливість один до одного;  

б)   відповідальність кожного за справи групи, доброзичлива, ділова критика, вільне 

висловлювання своїх думок щодо справ групи;  

в) кожен студент задовольняє потребу в самореалізації, самоствердженні в групі, 

кожен задоволений міжособистісним спілкуванням, мікрокліматом у групі;  

г) всі відповіді правильні. 

34. Функції студентського самоврядування: 

а)   забезпечення нормальної навчальної роботи, виконання щоденних завдань із 

врахуванням інтересів студентів;  

б)   підготовка студентів як фахівців із вищою освітою до управлінської діяльності; 

в) забезпечення в роботі кожного члена органу самоврядування соціальної 

спрямованості, готувати до активної діяльності в суспільстві як організатора;  

г) всі відповіді правильні. 

35. Вкажіть найважливіші функції управління в системі вищої освіти: 

а) планування, організації навчального процесу, контролю та оцінки;  

б) комунікативна, оцінно-коригувальна;   

в) організаційна, сумісної діяльності;  

г) професійні функції педагогічній сфері. 

36. Опис сукупності систематизованих, науково-обґрунтованих, структурованих 

теоретичних знань і практичних умінь, які об'єктивно потрібні особистості для 

виконання спеціалізованої діяльності, а також моральні та психолого-фізіологічні риси, 

адекватні умовам праці й вимогам часу на конкретно-історичному етапі розвитку 

суспільства – це: 

а) педагогічне управління;  

б) контроль;  

в) професіограма;  

г) планування. 

37. Які магістральні взаємопов'язані напрями нарощування знань студентів дає 

можливість забезпечувати розвивальне навчання: 

а) концептуальний напрямок знання теорії;  

б) понятійний напрямок засвоєння понятійного апарату з кожної дисципліни, яка 

вивчається;  

в) фактологічний напрямок - знання фактів, вміння їх аналізувати та 

інтерпретувати;  

г) всі відповіді вірні. 

38. Яке навчання передбачає застосування різних форм і методів самостійної роботи 

студента, яки підпорядкована меті та завданням, темі навчального курсу, яку треби 

засвоїти 

а) пояснювально-ілюстративне; 



б) програмоване;  

в) проблемне;  

г) модульно-розвивальне. 

39. Педагогічна оцінка - це 

а) визначення рівня засвоєння студентом знань, умінь і навичок відповідно до 

вимог навчальної програми;  

б) встановлення відповідності кількісно-якісних характеристик роботи студента 

щодо певних вимог;  

в) необхідність пояснення помилок і їх причин;  

г) активізація роботи студентів із засвоєння навчального матеріалу. 

40. Основні вимоги до педагогічного контролю та оцінки: 

а) об'єктивність;  

б) систематичність;  

в) всебічність;  

г) всі відповіді правильні. 

41. Оберіть основні функції контролю та оцінки: 

а)  організаційна,  професійна;   

б) діагностична,  прогностична,  нормативна, навчальна, виховна;  

в) планування організації навчального процесу:  

г) комунікативна, сумісної діяльності. 

42. Здатність фахівця успішно виконувати обов'язки і завдання тієї посади, на яку він 

претендує називається: 

а) педагогічним контролем;  

б) основними критеріями оцінки;  

в) професійною компетентністю;  

г) кваліфікаційною характеристикою. 

43. Поєднання таких видів діяльності студента як учбова, пізнавальна, професійно-

трудова, фізкультурно-оздоровча,  художня включає у себе поняття:  

а) «діяльність студента»;  

б) «учбова діяльність»;  

в) «уміння студента»;   

г) «діяльність педагога». 

44. Які види мотивації навчальної діяльності студента: 

а) внутрішня, зовнішня, ситуативна;  

б) установка, готовність до діяльності;  

в) пізнавальні потреби та інтереси;  

г) цілеспрямованість та інші вольові якості студента.  

45. Активний процес пошуку або  конструювання смислу повідомлення,  тексту, моделей,  

символів та інших форм існування знань і інформації,  а також інтерпретації смислу дій 

і вчинків інших людей, законів, правил, ідей тощо - це: 

 а) навчання;  

б) уміння;  

в) мотивація;  

г) розуміння. 

46. Психологи розрізняють такі рівні пі зливальної активності особистості: 

а) інтерес до навчального матеріалу, зосередження на ньому уваги;  

б) відтворююча та  інтерпритуюча  активність,  а   також   творчий  рівень  

активності;   

в) які базуються на мнемічних процесах;  

г) які базуються на мисленнєвих операціях. 

47. Знижують ефективність самостійної роботи студентів і негативно позначаються 

на мотивації навчання: 

а)   психологічні   бар'єри;    

б)   відсутність  самостійності;    



в)   слабка_вольова саморегуляція;  

г) невміння визначати цілі та завдання роботи. 

48. У яких формах виявляється творчість студентів під час навчання:  

а)   ілюстрація   теоретичних   положень   прикладами;    

б)   завданнях  творчого характеру: курсова і дипломна робота;  

в) при взаємообміні інформацією;  

г) участь у художній творчості. 

49. Для успішного навчання студента в університеті йому потрібно мати: 

 а) тільки ґрунтовні знання шкільної програми;  

б) високий рівень загального   інтелектуального    розвитку, загальну    

ерудованість,    штрокі   пізнавальні інтереси;   

в) тільки  мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності;   

г) високий рівень працездатності. 

50. Який стиль навчально-професійної діяльності студента є  важливим фактором 

успішності   і   виявляється   в  стійких  способах  її  здійснення   відповідно  до 

індивідуально-психологічних  особливостей  (темп  роботи,  період реагування, швидкість 

запам'ятовування та ін.) і наявних навчальних умінь і навичок,  

а) індивідуальний;  

б) комунікативний;  

в) пізнавальний;  

г) активний. 

 

11.2. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ІСПИТУ  

 

1. Мета і зміст соціалізації студентської молоді. 

2. Протиріччя та бар'єри професійно-педагогічного спілкування, їхні причини 

та шляхи подолання. 

3. Формування професійної спрямованості особистості студента. Розвиток 

професійної ідентичності. 

4. Формування «Я-концепції» студента як показника його особистісно-

професійного зростання у процесі навчання у ЗВО. 

5. Психологічні умови організації та ефективності професійного діалогу. 

6. Механізми та джерела соціалізації особистості студента в умовах вищої 

школи. 

7. Стилі професійно-педагогічного спілкування та оцінка їхньої ефективності. 

8. Психологічні типи викладачів і оцінка ефективності їх педагогічної 

діяльності. 

9. Роль стейкхолдерів у формуванні змісту освітніх програм у сучасних ЗВО. 

19. Психолого-педагогічна модель особистості викладача вищої школи. 

20. Керівництво і лідерство в студентській академічній групі. Психологічні 

засади студентського самоврядування. 

21. Типологія сучасних студентів. 

22. Взаємини «викладач - студент» як чинник становлення і розвитку 

особистості майбутнього фахівця та їх оптимізація. Роль авторитету 

викладача. 

23. Рівні розвитку студентської академічної групи та шляхи формування 

студентського колективу. 

24. Психологічні умови забезпечення розвитку внутрішньої мотивації 

сучасних студентів. 

25. Етапи науково-психологічних досліджень в умовах ЗВО. 



26. Соціально-психологічні явища в студентській академічній групі та їх 

вплив на особистість студента (конфлікти, груповий тиск, конформізм, 

нонконформізм). 

27. Фактори, що визначають соціально-психологічний портрет сучасного 

студента. 

28. Академічна доброчесність викладачів та студентів. 

29. Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою. 

30. Індивідуальний стиль навчально-пізнавальної діяльності студента, його 

формування та врахування в процесі навчання. 

31. Новоутворення  студентського  віку  як  передумова успішного 

розв'язання професійних завдань молодим фахівцем. 

32. Розвиток творчого мислення студентів у процесі навчання. 

33. Психологічні основи засвоєння знань студентами. 

34. Емоційно-вольові процеси і психічні стани в навчально-професійній 

діяльності студента. 

35. Протиріччя у студентському віці та шляхи їх подолання. 

36. Мотивація учіння студентів, її види, розвиток та вплив на процес 

навчання. 

37. Психологічні основи контролю та оцінки якості навчання студентів. 

38. Психологічні засади педагогічного управління навчальним процесом у 

вищій школі. 

39. Предмет та завдання та методи  викладання та навчання у сучасній вищій 

школі. 

40. Методи науково-психологічних досліджень. 

 
 

 

 

 

Рекомендована тематика семінарських занять 

 

Основними завданнями семінарських занять, які мають 

практикоорієнтований характер, є поширення, поглиблення та 

систематизація знань аспірантів, набутих ними на лекційних заняттях з 

навчальної дисципліни «Викладання та навчання у сучасній вищій школі», 

розвиток у аспірантів умінь працювати з психологічною науковою та 

науково-методичною літературою та інформаційними джерелами в Інтернеті, 

готувати доповіді, формулювати та відстоювати свою наукову та особисту 

позицію, приймати активну участь у тематичних дискусіях, що сприятиме 

застосуванню базових знань з навчальної дисципліни у майбутній 

професійній діяльності. 

 

Тема 1. Сучасні моделі освітніх систем у світлі Євроінтеграційних процесів  

Тема 2. Пріорітети дослідницької діяльності у сучасній вищій школі 



Тема 3. Студентоцетроване навчання. Академічна мобільність. 

Тема 4. Сучасні проблеми взаємодії  викладача та студента у сучасній вищій 

школі 

Тема 5. Вимоги до розробки освітніх програм у сучасній вищій школі 

Тема 6. Академічна доброчесність у ЗВО 

Тема 7. ІКТ у процесі викладання навчальних дисциплін у сучасній вищій 

школі 

Тема 8. Дуальна освіта: проблеми та перспективи 

Тема 10. Сучасні проблеми управління навчальним процесом у вищій школі  

 

Засоби діагностики успішності навчання 

 

Аналіз усних та письмових відповідей, модульні та комплексні 

контрольні тести, індивідуально-пошукові завдання, наукові реферати, 

психологічний практикум, пошук інформаційних ресурсів, проходження  

педагогічної практики з метою розвитку навичок викладання у ЗВО. 

 
Форма підсумкового контролю - екзамен. 

 

Рекомендована література 

Основна 
1. Baruch Alona Forkosh,  Arnon Hershkovitz, & Rebecca P. Ang. (2015). “Contemporay 

Educational  

2. Булах І. С. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і студентів: 

Навчально-методичний посібник. / І. С. Булах, Л. В. Долинська. – К.: НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2002. – 114 с. 

3. Галузинський В. М. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні: Навч. 

посібник для викладачів та аспірантів вузів / В. М Галузинський, М. Б. Євтух; 

Київський лінгвістичний ун-т. – К. : ІНТЕЛ, 1995. – 168с.  

4. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология высшей школы: Учеб.пособие. / М. 

И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович.– Мн.: Университетское, 1993. – 368 с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 1 семестр – 

екзамен 
 

5.    Засоби діагностики успішності навчання    

Видом контролю навчальних досягнень студентів під час вивчення курсу є екзамен. 

За результатами роботи на практичних заняттях, виконання завдань для самостійного 

опрацювання, підготовки та виступу з доповіддю на заняттях, модульних тестів, студенти 

накопичую певну кількість балів, відповідно до якої відбувається оцінювання їх 

навчальних досягнень, в кінці курсу студенти здають екзамен, який сумується з поточною 

оцінкою і ставиться середній бал. 

Побудова програми за блочно-модульною схемою спрямована на максимальну 

індивідуалізацію процесу навчання. Структура програми дібрана так, щоб надати 

студентам можливість навчатись в індивідуальному темпі та орієнтуватись на певні рівні 

вимог щодо засвоєння навчального матеріалу. 

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Навчальна діяльність студентів протягом семестру оцінюються за 100-бальною системою. 

Робота в семестрі поділяється на змістові модулі. 

 

Накопичення балів аспірантом: 

 

№ 

з/п 

Вид діяльності Кількість 

балів за 

дидактичну 

одиницю 

Кількість 

лекцій, 

практичних 

Загальна 

кількість 

балів 

1 Відвідування та активність під час 

лекцій 

1 14 14 

2 Підготовка до семнарських занять 3 12 36 

3 Підготовка реферативних 

повідомлень 

10 1 10 

4 Виконання тестових завдань 20 2 40 

Результати поточного контролю 100 

Екзамен 100 

Загальна кількість балів 200 

Підсумкова оцінка 100 

Засоби діагностики успішності навчання: 

 теоретичні запитання та практичні завдання до практичних робіт; 

 комплекс тестових завдань для модульною (підсумкового) контролю рівня 

навчальних досягнень студентів; 

    індивідуальні завдання студентам;  

   комплексна контрольна робота. 
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