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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ 

Процес розбудови України як незалежної держави, її націона-
льного відродження, переходу до нових соціально-економічних ре-
алій висуває перед випускниками вищих навчальних закладів 
об’ємні завдання, вирішення яких вимагає фундаментальної фахової 
та соціально-гуманітарної підготовки, складовою яких постають 
психолого-педагогічні знання. Ця обставина детермінується тим, що 
в своїй життєдіяльності висококваліфікований фахівець залучається 
до управлінської діяльності, процесів постійного оволодіння новою 
інформацією, обсяги якої постійно зростають, до самоосвіти та са-
мовиховання, багатопланових соціальних зв’язків у трудовому ко-
лективі, родині та суспільстві. У зв’язку з цим вивчення психолого-
педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах визначається 
необхідною умовою не тільки професійної підготовки спеціалістів, 
але і підґрунтям їх гармонійного розвитку, плідного виконання гу-
маністичних функцій у соціумі, колективі, сім’ї. Слід водночас ура-
хувати, що перед сучасною українською вищою школою постає ак-
туальна проблема формування когорти науково-педагогічних пра-
цівників з новим педагогічним мисленням, новим світоглядом, пе-
дагогів творчих та закоханих у справу виховання студентської мо-
лоді, озброєних новітніми освітніми технологіями.  

Орієнтація національної системи освіти на європейські станда-
рти, проблеми демократизації і гуманізації навчально-виховного 
процесу, перетворення студента із об’єкта в суб’єкт навчання і ви-
ховання потребують нових підходів до підготовки науково-
педагогічних працівників, яка здійснюється в магістратурі вищих 
навчальних закладів. Цей факт актуалізує необхідність якісного на-
вчально-методичного забезпечення магістерських студій. І в Україні 
вже є змістовні навчальні посібники і підручники, в яких всебічно 
висвітлюються психологічні і педагогічні проблеми вищої школи. 
Так, в практичній роботі зі студентами магістратури вищих навча-
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льних закладів педагогічного і непедагогічного профілів та при під-
готовці пропонованого навчального посібника ми спиралися на ґру-
нтовні дослідження А.М. Алексюка, Л.В. Артемової, С.С. Вітвиць-
кої, С.У. Гончаренко, І.А. Зязюна, А.І. Кузьмінського, В.С. Лозниці, 
Н.В. Бордовської, О.А. Реана, Д.С. Мазохи, Н.І. Опанасенко, Д.В. 
Чернилевського, О.В. Морозова, М.М. Фіцули, П.М. Щербаня, Л.Г. 
Подоляк, В.І. Юрченко та інших висококваліфікованих фахівців у 
галузі психології та педагогіки. Наукові надбання цих авторів є, 
безперечно, корисними для студентів і аспірантів вищих педагогіч-
них навчальних закладів, які достатньо підготовлені для сприйняття 
теоретико-методичних засад психології та педагогіки вищої школи. 
Однак студенти магістратури і аспірантури галузевих ВНЗ мають 
обмежену, а іноді практично відсутню психолого-педагогічну під-
готовку, і потребують особливого підходу при організації вивчення 
ними психолого-педагогічних дисциплін. 

А тому, ураховуючи специфіку майбутньої читацької аудиторії, 
авторка пропонованого посібника мала на меті, діалектично поєдную-
чи дидактичні принципи науковості і доступності, висвітлити: 

– історію становлення і перспективи розвитку вищої школи 
України в світлі Болонських угод; 

– психолого-педагогічні засади виховної роботи зі студентсь-
кою молоддю; 

– основи дидактики вищої школи; 
– особливості традиційних та інноваційних технологій на-
вчання у вищій професійній школі; 

– соціально-психологічні особливості сучасного студентства, 
педагогічні можливості їх урахування в навчально-
виховному процесі; 

– психолого-педагогічні особливості особистості викладача 
вищої школи та науково-педагогічної діяльності; 

– основи педагогічної іміджології та конфліктології. 
Одним з найголовніших завдань навчальної дисципліни «Пси-

хологія і педагогіка вищої школи», ми вважаємо формування у сту-
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дентів позитивної професійної мотивації, інтересу до науково-
педагогічної діяльності, до особистості людини як найвищої суспі-
льної цінності. Людиноцентриський підхід, на наш погляд, є стриж-
нем у формуванні особистості фахівця з вищою освітою як грома-
дянина, працівника і сім’янина. 

Зважаючи, що вивчення навчальної дисципліни «Психологія і 
педагогіка вищої школи» в галузевих вищих навчальних закладах 
відбувається в режимі економного обсягу лекційних та семінарсько-
практичних занять, а значна кількість матеріалу вивчатиметься сту-
дентами магістратури самостійно, необхідно мати навчальний посі-
бник, який допомагав би їм у ефективному самостійному оволодінні 
навчальною програмою. В якості такого модифікованого орієнтира 
в об’ємному морі психолого-педагогічної інформації і для її засво-
єння, аналізу та систематизації пропонується навчальний посібник 
«Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях та відповідях», 
який побудований як уявний діалог студента з викладачем, у формі 
постановки і висвітлення найбільш актуальних проблем психології і 
педагогіки вищої школи та питань, які найбільш часто викликали 
інтерес у студентів при проведенні лекційних, семінарських занять 
та індивідуальних консультацій протягом більш ніж десятирічної 
практики магістерських студій у ДВНЗ «Херсонський державний 
аграрний університет». Запитання і відповіді сформульовані таким 
чином, що кожне з них з одного боку може розглядатися як складо-
ва конкретної теми, а з іншого – вивчатися самостійно, незалежно 
від іншого матеріалу. На думку автора, пропонований посібник мо-
же використовуватись як навчальний посібник, як довідник з навча-
льної дисципліни «Психологія і педагогіка вищої школи» і як своє-
рідний консультант, призначення якого допомогти студенту систе-
матизувати накопичені знання перед семінаром, контрольною робо-
тою, заліком чи іспитом. 

Особливістю посібника є надання читачеві можливості знайти 
відповіді на запитання, які є найбільш актуальними та складними, з 
точки зору студента, наявність практичних і тестових завдань, за-
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вдань психолого-педагогічного практикуму, за допомогою яких 
можна здійснити перевірку і самоперевірку знань, сприяти форму-
ванню особливої «педагогічної» культури мислення, що будується 
на критично-конструктивному осмисленні прочитаного. Окрім того 
відомо, що ознакою професіоналізму фахівця в певній галузі знань є 
володіння науковим термінологічним апаратом. У зв’язку з цим по-
сібник пропонує розлогий «Психолого-педагогічний словник», який 
допоможе студентам магістратури засвоїти зміст основних психоло-
гічних і педагогічних понять, глибше зрозуміти сучасні гуманістич-
ні концепції і парадигми, використати отримані знання, не обмежу-
ючись науково-методичною галуззю, але й у родинних та ділових 
стосунках, управлінській діяльності, успішність якої значною мірою 
визначається умінням комплексно використовувати психолого-
педагогічні знання при організації трудового колективу, навчанні 
персоналу та забезпеченні плідного виховного впливу на підлеглих. 

Особливістю посібника є намагання сконцентрувати психоло-
го-педагогічну інформацію у вигляді малюнків, таблиць та схем, які 
більш наочно та логічно структурують цю інформацію. Такий під-
хід, як свідчить практика, стимулює більш глибоке засвоєння та ус-
відомлення навчального матеріалу магістрантами, зменшує ризик 
механічного заучування та допомагатиме їм самостійно вибудову-
вати логіку відповіді. Таким чином, студенти зможуть продуктивно 
використовувати посібник, працюючи з ним у різних режимах: від 
орієнтовного знайомства до поглибленого вивчення навчального 
матеріалу з можливістю творчого використання в майбутній профе-
сійній діяльності. 

 

З побажанням творчих успіхів на педагогічній ниві 
Тетяна Іванівна Туркот  




