




2.  Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу – дати магістрам цілісну і логічно-послідовну систему знань 

про основи навчально-виховного процесу вишу,    розкрити концепцію, основи 

теорії, методики і методології викладання навчальних дисциплін в системі 

університетської освіти.

Завдання - вивчення дидактичних засад викладання навчальних дисциплін 

у системі  університетської освіти;  розгляд     сучасних  педагогічних  теорій 

викладання у вищій школі; вивчення методів управління навчально-творчою 

діяльністю студентів та слухачів підвищення кваліфікації; набуття практичних 

навичок з аналізу і оцінки якості освітнього процесу за критеріями 

європейського освітнього простору.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- законодавче та нормативно-правове забезпечення вищої освіти;

- структуру вищої освіти в Україні та інших країн;

- структуру і зміст навчального процесу у вищому навчальному закладі;

- основи організації роботи викладачів, кафедри, деканату, адміністрації;

- специфіку науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи;

- принципи розробки педагогічних технологій освітньо-виховної 

взаємодії зі студентами;

- різноманітні дослідно-експериментальні форми педагогічної діяльності;

- засоби активізації пізнавальної діяльності студентської аудиторії;

- методи забезпечення ефективного управління навчально-творчою 

діяльністю студентів.

По закінченні вивчення дисципліни студент повинен уміти:

- творчо застосовувати знання і способи діяльності, засвоєні під час 

викладання навчальних дисциплін;

- планувати, організовувати  і аналізувати різноманітні види 

навчальних і позааудиторних занять;

- використовувати у педагогічній практиці найбільш ефективні   методи 



навчання, виховання і розвитку студентів;

-  організовувати і проводити науково-методичну роботу;

-  розробляти ефективну дидактичну систему організації 

навчально-виховного процесу;

- використовувати сучасні педагогічні технології організації

освітньо-виховного процесу;

- використовувати засоби активізації навчально-творчої діяльності 

студентської аудиторії та інноваційні методи навчання.

- апробувати інноваційні прийоми, методи та засоби навчання і 

виховання, що застосовуються в системі педагогічного процесу.

3.  Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. «Теорія освітнього процесу у вищій школі»

Тема 1. Європейська освітня інтеграція

Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного 

розвитку держави. Системи вищої освіти в країнах Європи. Болонський процес 

як засіб інтеграції систем вищої освіти країн Європи. Цілі, принципи та етапи 

формування Європейської системи вищої  освіти  в  Україні. Європейська     

кредитно-трансфертна система (ЕСТS), її принципи, шляхи і засоби адаптації у 

вищу освіту України.

Сучасні  основні  тенденції  розвитку  світової  вищої  освіти  (глобалізація, 

інтеграція, демократизація, фундаменталізація, гуманізація та особистісна 

орієнтація тощо). Гуманістично орієнтована модель підготовки фахівців у 

вищій школі як база для розвитку особистісного, інтелектуального й 

професійного потенціалу майбутніх психологів. Зміст та основоположні 

принципи особистісно-орієнтованого навчання та виховання фахівців у вищій 

школі. Методологія та методика використання особистісно-орієнтованого 

підходу в педагогічному процесі  ВНЗ.  Проектування  майбутньої  фахової  

діяльності  як системоутворюючий елемент моделі професійної підготовки 

фахівців вищої школи.



Тема 2. Дидактичні основи підготовки фахівців у системі вищої освіти 

Мета і завдання курсу "Педагогіка вищої школи" в системі підготовки 

магістрів.  Фахова  вища  освіта.  Професійне  навчання.  Фахове  мислення як 

складова професійного  навчання.  Формування  процесу  мислення.

Фахова свідомість. Професійна психологія та виховання. Особливості 

підготовки фахівців з педагогіки вищої школи. Процес формування професійних 

знань.

Педагогіка. Предмет педагогіки.   Історичний розвиток педагогіки. 

Внесок педагогів Я.А.Коменського, К.Д.Ушинського, А.С.Макаренка,

В.О.Сухомлинського та інших у розвиток педагогічної науки. Категоричні 

поняття педагогіки: «виховання», «навчання», «освіта», «викладання».

Дидактика. Предмет дидактики. Дидактична система. Цілі і задачі 

навчання. Наукові закони, закономірності і принципи навчання. Зміст освіти та 

його компоненти. Методи, форми і засоби навчання.

Освітні рівні: неповна вища освіта, базова вища освіта, повна вища 

освіта, післядипломна освіта. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти: 

молодший спеціаліст, бакалавр, магістр. Система   вищих   навчальних      

закладів  (ВНЗ)   України:  національний  ВНЗ, університет, академія, коледж, 

технікум. Рівні акредитації ВНЗ.

Тема 3. Організація навчального процесу у вищій школі

Державний стандарт вищої освіти. Навчально-методичний комплекс і 

його складові. Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки спеціалістів. 

Структурно-логічна схема підготовки спеціалістів. Освітньо-професійна 

характеристика (ОПХ). Кваліфікаційна характеристика. Навчальний план, його 

структура і порядок реалізації.

Графік навчального процесу, його  роль і порядок складання. Навчальна 

програма. Типова навчальна програма. Робоча навчальна програма. Структурні 

складові робочої програми. Порядок розробки робочої програми. 



Тематичний план, його зміст і порядок  затвердження.

Навчальне навантаження викладача: його види. Робочий час 

викладача. Розподіл часу між окремими видами навчального навантаження. 

Планування навантаження на навчальний рік, семестр. Графік робочого часу 

викладача. Порядок його розробки і складання.

Роль кафедри в управління навчальним процесом. Задачі і форми 

роботи кафедри. Методи організації роботи кафедри. Зміст навчальної,  

методичної і наукової роботи кафедри. Функції завідувача кафедри. Функції 

викладацького складу кафедри. Форми контролю викладачів з боку завідувача 

кафедри.

Змістовий модуль 2. «Дидактика. Теоретичні і методичні основи 

навчання і професійної підготовки у вузі»

Тема 4. Методичні основи викладання у вищій школі

Лекція, її функції, класифікація. Етапи підготовки лекції. Композиційна 

структура лекції. Принципи композиції лекції. Особливості використання 

лектором лінгвістичних, паралінгвістичних і кінетичних способів впливу на 

аудиторію. Критерії оцінки лекції і лекційної майстерності.

Практичне заняття, його мета, функції і структура. Види і форми 

проведення практичних занять. Лабораторно-практичне заняття. Організація 

проведення практичного заняття. Критерії оцінки якості проведення 

практичних занять. Індивідуальне навчальне заняття.

Контроль, його мета і функції. Види контролю (поточний, 

проміжний, підсумковий). Атестація. Модульний контроль. Семестровий 

екзамен.

Семестровий залік. Розробка екзаменаційних білетів і питань до заліків. 

Підготовка і організація проведення екзамену і заліку. Вимоги, що 

пред‘являються до проведення іспитів і заліків. Організація проведення 

державних іспитів. Критерії оцінки якості проведення іспитів і заліків.

Мета і завдання курсових і магістерських робіт. Структура курсових і 



магістерських робіт. Вимоги до оформлення курсових і магістерських робіт. 

Організація роботи над курсовими і магістерськими роботами. Організація 

захисту курсових і магістерських робіт.

Мета і завдання практичної підготовки студентів ВНЗ. Види практик, 

особливості їх проведення. Вимоги щодо організації проведення иробничої 

практики.  Керівництво виробничою практикою. Структура і зміст звіту з 

виробничої практики. Організація захисту звітів з виробничої практики.

Управління позааудиторною роботою студентів. Вимоги щодо 

якості організації  самостійної  роботи  студентів. Індивідуалізація  самостійної  

роботи студентів. Критерії оцінки позааудиторної роботи. Організація 

самостійної роботи студентів.

Тема 5. Методологічні основи активізації навчального процесу

Форми активізації навчального процесу. Дидактичні особливості 

активізації процесу навчання. Педагогічні технології. Соціологізаторська і 

біхевіористська педагогіка. Проблемне навчання. Програмоване навчання. 

Дистанційне навчання. Теорія поетапного формування розумових дій П.Я. 

Гальперіна. Теорія управління процесом засвоєння знань Н.Ф.Тализіної. 

Алгоритмічний процес у педагогіці. Суб‘єкт-суб‘єктні відносини у 

навчальному процесі. Методи навчання. Проблемно-пошукові методи навчання. 

Методи формування зацікавленості до навчання. Метод розподілу ролей. Ігрове 

проектування. Операційно-рольові і ділові ігри. Методика розробки ділових 

ігор. Організація проведення ділових ігор.

Тема 6. Організація кредитно-модульної системи навчання

Концепція кредитно-модульної системи навчання. Відмітні 

риси організації кредитно-модульного навчання. Навчальний модуль. 

Модульний контроль. Рейтинг успішності студентів і організація його 

формування. Принципи кредитно-модульного навчання. Методика побудови 

модульних програм. Формування змісту навчальних модулів. Створення умов 

для організації кредитно-модульного навчання. Зворотний зв‘язок у кредитно-



модульному навчанні.

Тема 7. Дидактичні основи управління науково-пошуковою, науково-

дослідною роботою

Роль науково-пошукової і науково-дослідної роботи студентів. 

Характеристика науково-дослідної роботи студентів. Види і форми науково-

дослідної роботи студентів. 

Дворівнева педагогічна технологія управління навчально-творчою 

діяльністю студентів. Етапи дворівневої педагогічної технології  управління 

НТД. Педагогічні умови запровадження педагогічної технології управління 

НТД.

Індивідуалізація самостійної роботи студентів. Методичне забезпечення 
самостійної  роботи. Процес самоуправління НТД студентів. 

Тема 8. Вузознавств. Управліня, самоуправління у вузі

Педагогічна і професійна діяльність у вузі, її раціональна організація. 

Основи професійної майстерності і професійного викладача вищої школи. 

Управління у вузі, керівництво освітньо-виховним процесом. 

Менеджмент,  структура управлінських органів у вузі. Самоуправління у 

ВШ. Особливості студентського самоврядування

5.  Теми семінарських занять

№

з/п

Назва теми Кількість

годин
1 Дидактичні основи викладання у вищій школі

Ё дидактика та її історичний розвиток

Ё зміст освіти

Ё наукові закони, закономірності і принципи навчання

Ё методи, форми і засоби навчання

Ё мета і завдання курсу “Педагогіка вищої школи”

Ё  особливості викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін в системі вищої освіти

2



2 Інноваційні педагогічні технології активізації навчання

Ё педагогічні технології та їх роль в активізації 

навчального процесу

Ё  теорія проблемного навчання

Ё програмоване навчання

Ё дистанційне навчання

Ё модульно-рейтингова технологія навчання

Ё кредитно-модульна технологія навчання

2

3 Методи і форми активізації навчального процесу

Ё методи навчання та їх класифікація

Ё проблемно-пошукові методи навчання

Ё ігрове проектування у навчальному процесі

Ё ділові і дидактичні ігри у навчальному процесі

Ё дидактичні засоби активізації процесу навчання

2

4 Навчально-творча діяльність студентів у педагогічному 

процесі

Ё вимоги щодо підготовки сучасних фахівців

Ё навчально-творча діяльність та її етапи

Ё теорія поетапного формування творчого досвіду

 організація навчально-творчої діяльності студентів

Ё методи управління навчально-творчою діяльністю

2

5  Основи комунікативної культури викладача 

Ё  культура мовлення, мовленнєва норма 

Ё  сутність і ґенеза педагогічного спілкування

Ё  стилі педагогічного спілкування

Ё  зміст і структура педагогічного спілкування

Ё  етапи педагогічного спілкування

Ё  труднощі і бар’єри в професійно педагогічному 

спілкуванні 

Ё  складові ораторського мистецтва в педагогічному

 спілкуванні

2



6.  Теми практичних занять

№

з/п

Назва теми Кількість

годин
1 Складання індивідуального навчального плану 

викладача та робочої програми дисципліни

Ё роль і призначення навчального плану та робочої 

програми дисципліни

Ё структура і зміст навчального плану викладання 

дисциплін

Ё порядок складання навчального плану та робочої 

програми дисципліни

особливості складання робочої програми дисципліни 

за педагогічною технологією управління навчально- 

творчою діяльністю студентів

2

2 Підготовка до проведення практичного заняття

Ё роль і призначення практичного заняття

Ё етапи підготовки практичного заняття

2

Ё структура практичного заняття

Ё порядок проведення практичного заняття

Ё особливості проведення практичного (семінарського)

заняття в активній формі

Ё критерії оцінки проведення практичного заняття

3
Підготовка і читання лекції

Ё лекція, її функції і класифікація

Ё композиційна структура лекції

Ё етапи підготовки лекції

Ё особливості читання проблемних лекцій

Ё критерії оцінки лекційної майстерності

2

РОЗВ'ЯЗАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАДАЧ НА СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТТЯХ

 Перед вами – низка важких складних педагогічних ситуацій. 

Ознайомившись зі змістом кожної з них, необхідно знайти той варіант, 

котрий з педагогічної точки зору (на вашу думку) буде найбільш ефективний. 



Ситуація 1. Студент невдоволений своїми успіхами у навчанні, у своїх здібностях і в 
тому, що він колись зможе зрозуміти і засвоїти матеріал, звертається до викладача: "Як ви 
думаєте, чи зможу я коли-небудь вчитися на відмінно і не відставати від інших студентів у 
групі?" Що на це повинен відповісти викладач? 

Ситуація 2. Студент ігнорує вказівки молодого викладача, робить усе по-своєму, не 
реагує на зауваження. Які мають бути дії викладача? 

Ситуація 3. Студент розмовляє з викладачем, демонструючи надмірну 
самовпевненість: "Немає нічого такого, чого я б не зміг зробити, якщо б я захотів. Для мене 
нічого немає складного у тому, щоб вчити ваш предмет". Якою має бути відповідь 
викладача? 

Ситуація 4. На парі студентка нагадує викладачеві: "Ірино Петрівно, на попередньому 
занятті Ви обіцяли, що розкажете нам...". Викладач зовсім забула про свою обіцянку і 
виконати її не готова. Як бути в цей ситуації? 

Ситуація 5. Перед початком вивчення нової фахової дисципліни декан факультету 
представив студентам 4-го курсу нового викладача як людину, яка має повагу серед колег, 
активно займається науково-дослідницькою роботою і має багато друкованих праць, є 
визнаним фахівцем у своїй науковій галузі. Через певний час, після кількох лекцій думки 
студентів щодо викладача розділилися: певна частина групи почала висловлювати різке 
незадоволення ним, інша - була лояльна до нього, загалом їм подобався, а ще інші не виявили 
жодного особистого ставлення. Що могло змінити ставлення певної частини групи студентів 
до викладача? Чому група по-різному оцінила науково-педагогічну діяльність викладача? Від 
чого залежить авторитет викладача вищої школи? 

Ситуація 6. Один з студентів дуже голосно розмовляє, особливо коли чимось 
захоплюється. Це відволікає інших студентів. На занятті студенти в парах навчають одне 
одного новій навичці. Все йде добре, поки цей студент не захоплюється роботою і, не 
помічаючи, починає говорити дедалі голосніше. Ваші дії?

Ситуація 7. Під час вашої лекції двоє студентів починають тихо розмовляти один з 
одним. Ваші дії?

Ситуація 8. Ви коли-небудь бачили або чули в аудиторії наступне: "Ну. Я чекаю..." 
(пауза – викладач дивиться на годинник). "Ви самі в себе крадете перерву" (ще одна пауза). 
"Гаразд. Я чекатиму доти, доки ви не почнете вчитися. Якщо ви так хочете, можемо 
працювати всю велику перерву. Самі вирішуйте". Наскільки цей варіант ефективний в 
управлінні групою? Як впливати на аудиторію?

Ситуація 9. Студенти на 4-й парі вже 15 хв. чекають викладача, розуміючи, що 
предмет профільний і важливий у їхній спеціалізації. Згодом між самими студентами виникає 
конфліктна ситуація: йти з лекції чи зачекати. Більшість вирішує йти, а менша частина 
залишається. Викладач прийшов через 30 хв. і побачив, що більшої частини студентів в 
аудиторії немає. Не пояснивши свого спізнення, одразу вирішив написати доповідну в 
деканат на цей курс. Проаналізуйте цю ситуацію. Чи правильно вчинили студенти в цій 
ситуації, і ті, хто пішли, і ті, що залишилися чекати викладача? Як треба було вчинити 
викладачеві? Чому саме так? 

Ситуація 10. Другий курс. Студент не складає іспиту. Вдома він говорить, що отримав 
негативну оцінку, оскільки викладач оцінив його не об’єктивно. Батьки звертаються в 
деканат з проханням з’ясувати конфліктну ситуацію. Поясніть, чому може виникнути така 
ситуація. Як викладач можете довести правоту власного погляду учасникам конфлікту? Що 
можна порадити студентові в цій ситуації? Як Ви бачити шляхи розв’язання конфліктної 
ситуації (з боку викладача, деканату). Що Ви порадите батькам? 

Ситуація 11. Студенти 4-го курсу написали декану факультету заяву, в якій 
обґрунтовано просили замінити викладача фахової дисципліни. Деканат їхнє прохання 
задовольнив. Через якийсь час ці студенти знову написали заяву з аналогічним проханням 
щодо іншого викладача. Яка Ваша думка щодо можливих причин виникнення і повторення 
подібних конфліктів? Що має зробити деканат, щоб не виникало подібних конфліктів 
студентів з викладачами. 



Ситуація 12. Група прийшла непідготовленою до практичного заняття, за винятком 
декількох студентів. Через це викладач вирішив провести контрольну роботу з цієї теми, хоча 
зазвичай практичне заняття проводилися у формі усного опитування, до того ж було 
зрозуміло, що більшість нічого не напише, адже до заняття не підготувалися. Як наслідок, 
декілька чоловіків здали чисті аркуші, дехто написав "що- небудь, аби було", а дехто зі 
студентів написав відверті "дурниці", жартівливі віршики, які, звичайно, ніяк не стосувалися 
теми заняття або ж опосередковано натякали на те, що їм просто байдуже. Викладач 
сприйняв усе це як особисту образу, хоча "жартівники" сподівалися на іншу реакцію. Він 
оголосив, що більше не хоче бачити тих студентів ні на практичних заняття, ні на лекції, ні на 
екзамені. Вибачень він не приймав. Ситуацію ускладнювало ще й те, що не всі учасники 
конфлікту бажали вибачитися. А ті учасники конфлікту, які хотіли вибачитися, побоювалися, 
щоб це не мало вигляду підлабузництва напередодні іспиту. Під впливом емоцій конфліктна 
ситуація сприймалася як така, що загрожувала втратою авторитету викладача і роз’єднанню 
групи на дві протилежні за поглядами мікрогрупи. Кожна зі сторін бажала виглядати 
принциповою, і конфлікт почав розширюватися, залучаючи все більше учасників. Поясніть, 
як можна було б запобігти цій конфліктній ситуації, яка переросла в конфлікт. Яку помилку 
зробив викладач? У чому провина в цій ситуації студентів? Як діяли б Ви в цій ситуації на 
місці викладача? Чи допоможе вирішенню конфлікту вибачення студентів? 

Ситуація 13. Викладач дає студенту завдання, а той не хоче його виконувати, 
відмовляється його виконувати, заявляючи: "Я не бажаю це робити!" Якою повинна бути 
реакція викладача? 

Ситуація 14. Студент, побачивши викладача, коли той зайшов в аудиторію, сказав 
йому: "У вас дуже стомлений вигляд". Як на це має реагувати викладач. 

Ситуація 15. У групі один студент постійно провокує викладача: піддає сумніву 
викладений матеріал, постійно ставить йому запитання, некоректно себе поводить. 
Одночасно цей студент є визнаним лідером у групі. Який обрати викладачеві оптимальний 
спосіб реагування на таку поведінку студента? 

Ситуація 16. Здібний студент часто запізнюється і пропускає заняття, поясняючи таку 
поведінку своїми психофізіологічними особливостями. Дії викладач. Який обрати 
викладачеві оптимальний спосіб реагування на таку поведінку студента? 

Ситуація 17. Ви почали заняття, всі студенти заспокоїлися. В аудиторії тихо, і раптом 
хтось вголос засміявся. Коли ви, ще не встигнувши нічого сказати, запитливо і здивовано 
подивилися на студента який засміявся, він, дивлячись вам прямо в очі, заявляє: "Мені 
завжди смішно дивитися на вас і завжди при цьому хочеться сміятися, коли ви проводите 
заняття". Як ви на це відреагуєте? 

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам пропонується написати есе як підсумку засвоєного 

впродовж семестру навчального матеріалу та його інтеграції у зальну систему 

знань студента. Орієнтовні теми есе:

1. Сприймання навчального матеріалу студентами.

2. Проблема розуміння у навчальному процесі ВУЗу.

3. Навчання у ВУЗІ - творчий процес.

4. Як реалізувати індивідуальний підхід до студентів у ВУЗі.



5. Як мотивувати студентів до навчання

6. Яким повинен бути ідеальний викладач?

7. Яким повинен бути ідеальний студент?

8. Концепція власної педагогічної діяльності.

9. Психологічні якості і вміння, необхідні і професійно- важливі для 

педагогічної діяльності.

10. Критерії оцінки якості лекції.

11. Особистісні якості, які розвиває у студентів лекція із наперед 

запланованими помилками.

12. Недоліки традиційного тестування.

13. Шляхи підвищення об’єктивності контролю

14. «Я» в майбутній професії.

5. ТЕМИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
з курсу „Педагогіка і психологія вищої школи» для магістрів

1. Мотиви і стимули в навчальному процесі в ВНЗ-і.
2. Мотивація навчання студентів.
3. Вплив мотивації на ефективність викладацької діяльності.
4. Вплив переживань на поведінку і діяльність учасників навчального 
процесу в ВНЗ-і.
5. Чинники розвитку особистості студента.
6. Роль особистості викладача в навчально-виховному процесі в ВНЗ-і.
7. Темперамент в адаптації студента до навчання в ВНЗ-і.
8. Здібності - база для ефективного навчання.
9. Загальні та спеціальні здібності та їх розвиток в процесі одержання вищої 
освіти.
10. Організація групової та індивідуальної уваги студентів під час навчання.
11. Творче мислення та ефективність навчання.
12. Розвиток мовлення студентів.
13. Мовлення викладача: вимоги, способи вдосконалення.
14. Особливості комунікаційного процесу у вищій школі (залежно від форми 
навчання).



6. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Магістри, які пропустили заняття, повинні опрацювати матеріал теми 

самостійно і звітувати за пропущену тему.

Форма контролю – об’єктивний іспит за тестами або іспит-есе за 

переліченими проблемами.

Оцінка ECTS та 
визначення

Кількість балів 
від 1 до 100 

Оцінка за традиційною 
п’ятибальною системою

A  – відмінно 90-100 Відмінно 5
B – дуже добре 81-89
C – добре 71-80

Добре 4

D – задовільно 61-70
E – достатньо 
(задовільняє 
мінімальні критерії)

51-60
Задовільно 3

FX – незадовільно 25-50
F – незадовільно 
(потрібна додаткова 
робота)

0-24
Незадовільно 2

FX означає  «незадовільно» – необхідно виконати певну додаткову роботу 

для успішного складання.

F означає  «незадовільно» – необхідна значна подальша робота;  з такою 

оцінкою студент відраховується після незадовільної відповіді на комісії. 

7.  Самостійна робота студентів

Самостійна робота – це форма організації навчального процесу, за якої 

заплановані завдання виконуються магістром самостійно під методичним 

керівництвом викладача. Самостійна робота магістра відноситься до 

інформаційно-розвиваючих методів навчання і є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Мета СР – засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування 

у магістрів загальних і професійних компетентностей, які відіграють суттєву 



роль у становленні майбутнього фахівця вищого рівня кваліфікації.

8. Завдання для самостійної роботи

1. Зміст Державної національної програми “Освіта України - ХХІ століття”

2. Психолого-педагогічні та соціальні аспекти підвищення якості підготовки 

кадрів.

3. Становлення багаторівневої системи підготовки кадрів в університеті.

4. Зміст освіти в системі підготовки професійних психологів.

5. Структура системи навчального процесу.

6. Дидактичні принципи навчання та їх розвиток.

7. Показники якості підготовки спеціалістів: кваліфікаційні характеристики, 

критерії оцінки якості навчання.

8. Цілі, види і форми контролю якості навчання.

9. Професійна майстерність викладача.

10.Диференціація контролю знань, умінь і навичок студентів.

11.Комплексний аналіз якості підготовки кадрів за 

результатами контролю.

12.Навчально-методична документація кафедри: нормативна, планова,

методична, навчальна, звітно-інформаційна.

13.Розробка часткових методик викладання.

14.Створення навчально-методичного комплексу з дисципліни.

15.Інноваційні технології навчання у вищій школі.

16.Психологія взаємовідносин у системі «викладач-студен»  під час 

роботи в аудиторії .

17.Проблеми уваги у студентській аудиторії.

18.Упровадження модульно-рейтингової технології навчання.

19.Індивідуальна робота в умовах групового навчання.

20.Засоби навчання. ТЗН у навчальному процесі.

21.Самостійна робота студентів у процесі навчання.

22.Характеристика навчальних програм з психологічних дисциплін.



23.Мотивації і стимули у навчальному процесі вузу.

24.Педагогічні експерименти. Передовий досвід у навчальному процесі.

25.Методи активізації навчання, види  їх доцільність.

26.Розвиток демократичних основ навчального процесу.

27.Організація процесу самоуправління навчально-творчою діяльністю.

28.Альтернативні системи навчання. Пошук шляхів 

удосконалення економічної освіти.

14. Рекомендована література

14.1. 

Основна

1. Чернілевський Д.В. Педагогіка вищоїх школи / Д.В. 

Чернілевський  Підручник.- К. – Вінниця: Глобус-Прес, 2010.

2. Нагаєв В.М. Університетська освіта: навчальний посібник / В.М.Нагаєв. –

Х.: Смугаста типографія, 2015. – 218 с.

3. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: навч. посібник /  В.М.

Нагаєв. – К.: ЦУЛ, 2007. – 237 с.
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