
КАРТКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З 

ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ» 

1. Дата 5 квітня 2020 

2. 14.00 та 15.30, 12 змгбппр, заочна, Висідалко Наталія Леонідівна, 

«педагогіка та психологія вищої школи», лекційне та семінарське. 

3. Лекція, тема 1. Змістового модуля 1. Теоретичні положення педагогіки 

і психології вищої школи; Семінарське 1. Змістового модуля 2. 

Підготувати науковий реферат, презентацію та міні-проект. 

4. Зміст лекційного заняття (див. додаток). Теми рефератів представлені 

у робочій програмі. Форма оцінювання – надіслати електронною 

поштою. 

5. Максимальна кількість балів – 40 

 

Додаток 

Короткий зміст лекції. 

Лекція 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ 

ШКОЛИ 

 Мета: 

- ознайомити студентів з предметом педагогіки та психології вищої 

школи, її завданнями на сучасному етапі розвитку, методами та 

напрямами реформування вищої освіти; 

- розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, 

систематизувати отриману інформацію; 

- виховувати інтерес до педагогіки і психології вищої школи. 

 

План 

1. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у ХХІ столітті. 

2. Предмет та завдання та педагогіки і психології вищої школи.  

3. Методологія, принципи та етапи психолого-педагогічного дослідження 

у ЗВО. 

 

1. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у ХХІ 

столітті 

 

У сучасному світі вища освіта є однією із найпоширеніших сфер 

діяльності. Так, у ній беруть участь більше міліарду тих, хто навчається та 



близько 50 млн. педагогів. Нині зросло значення освіти, оскільки від її 

ефективності залежить подальший розвиток людства.  

Освіта - основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, 

запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, 

соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. 

Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний 

потенціал суспільства. 

Освіта є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, 

забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і 

конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. 

У законі України «Про вищу освіту» вищу освіту визначено як рівень 

освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті 

послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту 

навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й 

завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної 

атестації. 

Нині вища освіта України зазнає суттєвих змін у всіх її компонентах та 

характеристиках. Це повʼязано із Евроінтеграційними процесами в 

українській освіті й підписанням Болонської угоди.  

Освіта ХХІ століття повинна навчити майбутнього фахівця не лише 

орієнтуватися у професійних задачах, але й творчо їх вирішувати. Майбутній 

педагог-професіонал має вміти долати стереотипи, самостійно мислити та 

бачити проблему з різних боків. Має бути створена система педагогічних 

умов, які сприятимуть досягненню освітніх цілей, зокрема: 

1. Необхідна така організація навчального процесу, яка спрямовується на 

розвиток практичного мислення шляхом введення мастер-класів, 

індивідуальних навчально-дослідних завдань, поширення баз виробничих 

практик та проблемно-пошукової діяльності; 

2.  Принцип діалогічності; 

3. Особистісних принцип, що передбачає врахування інтересів, 

емоційної, мотиваційно-вольової сфер; 

4. Збільшення занять практичного спрямування зі значним зменшенням 

кількості осіб, що забезпечить особистісне залучення студента; 

5. Розвиток національної самосвідомості та етнічної толерантності до 

особистості іншої національності; 

6.   Надати студентові можливість самостійно обирати перелік дисциплін 

для вивчення та самостійно вибирати темп навчання, можливість навчатися за 

індивідуальним графіком та повторно проходити курс, якщо він не засвоєний.  

7. Зменшення та структурування інформації для її рефлексії та 

критичного аналізу, а відтак до розвитку мислення. Забезпечення цієї 

передумови є важливим для навчального процесу і пов’язане з проблемою 

інформатизації суспільства. 



Розуміння мети та завдань, що стоять перед ЗВО, дає можливість 

конкретизувати їх на рівні педагогічної діяльності, тобто в процесі навчальної 

та виховної роботи викладача.  

Стратегічними завданнями реформування вищої освіти є:  

1. Гуманітаризація ВО − поворот освіти до гуманітарного, системного 

мислення. 

2. Фундаментаризація − створення єдиної наукової картини світу, 

фундаментальних знань про людину та суспільство, що сприяє творчому 

розвитку та самоосвіті. 

3. Гуманізація − формування людяності у людині, любові до ближнього, 

рівності, поваги  до особистості, турботи про благо іншого, уміти серцем чути 

не тільки себе, але й ближнього, бо справжній інтелект ґрунтується на єдності 

розуму і серця.  

Тому метою освіти ХХІ століття має стати розвиток особистості студента 

загалом, його духовної та моральної культури, вміння та потреби постійно 

вчитися, здобувати знання протягом усього життя. 

 

2. Предмет та завдання педагогіки і психології вищої школи 

 

Увага дослідників до проблем вищої школи розпочалася у 60-х роках ХХ 

століття. Найвагомішими науковими роботами того часу є роботи                               

С.І. Архангельського та С.І. Зінов’єва. Це стало поштовхом для низки 

досліджень, в яких вирішувалися завдання вищої школи. З’являються праці 

О.А. Абдуллiна, А.М. Алексюка, Б.Г. Ананьева I.Д. Беха, О.О. Бодальова, I.A. 

Зiмньої, О.В. Киричука, Н.В. Кузьмiна, С.Д. Смирнова, Н.Ф. Тализiної, Н.В. 

Чепелевої, В.М. Чернобровкiна тощо.  

Предметом педагогіки та психології вищої школи є є теорія і практика 

організації і змісту освітнього процесу, наукових педагогічних досліджень, 

психологічних закономірностей, умов, механізмів функціонування і розвитку 

психічної організації суб’єктів освітньої діяльності, їх професійне 

самовизначення, самоздійснення та взаємодія в умовах освітнього процесу. 

Завдання педагогіки та психології вищої школи: 

- розробка психологічних засад формування у студентів і викладачів 

національної самосвідомості; 

- дослідження психологічних проблем підготовки науково-педагогічних 

кадрів, становлення особистості майбутнього викладача протягом навчання в 

магістратурі та аспірантурі; 

- пошук ефективних шляхів забезпечення фундаментальної психологічної 

підготовки студентів, підвищення рівня їхньої загальної культури та 

психологічної компетенції; 



- надання психологічної допомоги та підтримки всім учасникам педагогічного 

процесу, особливо в періоди особистісних криз і професійного 

самоствердження; 

- визначення рівня психологічної готовності першокурсників до навчання у 

ЗВО та розробка передумов їхньої успішної адаптації; 

- вивчення стану взаємин викладачів і студентів для налагодження 

оптимальної педагогічної взаємодії, конструктивного розв'язання можливих 

міжособистісних конфліктів 

- аналіз змісту, форм і методів навчання, розвитку і виховання студентів у 

ЗВО; 

- аналіз методів контролю і оцінки успішності студентів на основі системного 

підходу; 

- розробка нових технологій навчання і виховання у ЗВО; 

- розкриття психолого-педагогічних закономірностей формування студентів 

як майбутніх фахівців. 

Основним завданням педагогіки і психології вищої школи на сучасному 

етапі реформування ВО в Україні є підготовка фахівців з вищою освітою до 

подальшої самостійної та безперервної самоосвіти та озброєння їх методами 

теоретичного і практичного мислення, наукового пізнання. 

 

3. Методологія, принципи та етапи психолого-педагогічного дослідження 

у ЗВО 

Методологія (від гр. метод −  шлях дослідження, спосіб пізнання та логос  

- слово) - вчення про методи пізнання та перетворення світу. 

Методологічні питання вивчення тієї чи іншої психолого-педагогічної 

проблеми можуть мати як теоретичний, так і вужчий, конкретний або 

прикладний характер. Методологія реалізується у принципах наукового 

дослідження: 

1. Системності 

2. Науковості 

3. Об'єктивності 

Психолого-педагогічне дослідження проводять за такими етапами: 

1) Відповідно до наукової проблеми і теми дослідження визначають її 

актуальність, об'єкт і предмет, мету, гіпотезу та завдання. 

2) Визначення умов дослідження (лабораторний або природний 

експеримент). 

3) Вибір наукових методів дослідження, які доповнюють один одного 

(наприклад, спостереження і експеримент). 

4) Розроблення плану експериментального дослідження. 

5) Пілотажне дослідження. 



6) Вибір методів оброблення емпіричних даних (кількісний, якісний 

аналіз). 

7) Інтерпретація зібраного експериментального матеріалу. 

8) Формулювання висновків і визначення сфери їхнього застосування. 

 


