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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ  

ВИЩОЇ ШКОЛИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«ЕКОЛОГ-ДОСЛІДНИК, ВИКЛАДАЧ ВНЗ»  

 

© О. С. Заблоцька 
 

У статті визначено перелік компетентностей з педагогіки і психології вищої школи магістрів кваліфі-

кації «Еколог-дослідник, викладач ВНЗ», необхідних для їхньої майбутньої професійної діяльності з ви-

кладання екологічних дисциплін. Встановлено етапи формування компетентностей. Розкрито зміст не-

обхідних психолого-педагогічних знань і практичних навичок студентів. Визначено пріоритетні методи 

і засоби навчання та організаційні заходи з формування компетентностей на навчальних заняттях 

Ключові слова: компетентності, педагогіка і психологія вищої школи, магістр, викладач екологічних ди-

сциплін 

 

The value of competences on pedagogy and psychology of higher school of the masters of qualification “Ecol-

ogist-researcher, teacher of HEI” for the further professional activity on teaching of ecological disciplines was 

elucidated in the article. There was given the list of competences of students taking into account the specificity of 

these disciplines, especially as to organization of scientific-pedagogical activity according to the normative base 

of higher education of Ukraine and documents of HEI; preparation of the learning-methodical support of eco-

logical disciplines; conducting of learning activities and their critical analysis; necessity of permanent rise of 

the level of pedagogical skill. There were determined the stages of formation of competences on pedagogy and 

psychology of the higher school, especially – motivational, cognitive, activity and evaluative-reflexive ones. 

There was elucidated the content of psychological-pedagogical knowledge and practical skills, necessary for the 

further teaching activity of the future masters. There were offered the methods and means of the study, priority 

for the formation of students’ competences. There was presented the correspondence between the subject of lec-

ture and practical activities on the discipline “Pedagogy and psychology of the higher school” and competences 

of the future masters that must be formed at each activity. There were determined the organizational arrange-

ments on competences formation in the process of practical activities 

Keywords: competences, pedagogy and psychology of higher school, master, teacher of ecological disciplines 

 

1. Вступ 

Згідно з Законом «Про вищу освіту» [1] резуль-

татом навчання здобувачів вищої освіти на усіх її рів-

нях є компетентність (стаття 1, п. 13). Формування 

професійної компетентності студентів здійснюється 

протягом вивчення навчальних дисциплін відповідних 

освітніх програм. Це безперечно стосується й навчан-

ня майбутніх магістрів спеціальності 101 «Екологія», 

кваліфікації «Еколог-дослідник, викладач ВНЗ». Під-

готовка цих фахівців передбачає вивчення норматив-

ної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої шко-

ли», завдяки якій у студентів формуються необхідні 

для майбутньої викладацької діяльності психолого-

педагогічні знання, уміння, практичні навички, спо-

соби мислення, професійні, світоглядні і громадянські 

якості, морально-етичні цінності [1] – загалом компе-

тентності.  

 

2. Аналіз останніх досліджень 

Теоретичні і методичні засади педагогічної під-

готовки магістрів в умовах ступеневої освіти висвіт-

лено у працях С. Вітвицької [2, 3]. Зміст дисципліни 

«Педагогіка і психологія вищої школи» для вивчення 

магістрами різних спеціальностей розкрили Н. Маще-

нко [4], О. Мороз, О. Падалко, В. Юрченко [5], Д. Че-

рнілевський, М. Томчук [6], стосовно підготовки сту-
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дентів спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона 

навколишнього середовища» – О. Чередниченко [7], 

В. Городиська, М. Пантюк, В. Міляєва [8]. Підходи до 

проведення семінарських занять студентами спеціа-

льності 8.04010601 «Екологія та охорона навколиш-

нього середовища» визначено Н. Мисак [9]. Перелік 

компетентностей, які формуються у магістрів спеціа-

льності 8.04030201 «Інформатика» внаслідок опану-

вання ними змісту нормативної дисципліни «Педаго-

гіка і психологія вищої школи», наведено Л. Хоружою 

та Т. Цюман [10]. 

Методика формування компетентностей з пе-

дагогіки і психології вищої школи магістрів кваліфі-

кації «Еколог-дослідник, викладач ВНЗ» із урахуван-

ням специфіки екологічних дисциплін, які в майбут-

ньому викладатимуться випускниками, залишається 

не вивченою. 

 

3. Мета та задачі дослідження 

Визначення переліку та особливостей форму-

вання компетентностей з педагогіки і психології ви-

щої школи магістрів кваліфікації «Еколог-дослідник, 

викладач ВНЗ».  

Для досягнення поставленої мети були виріше-

ні наступні задачі: 

1. Сформовано перелік компетентностей з пе-

дагогіки і психології вищої школи магістрів кваліфі-

кації «Еколог-дослідник, викладач ВНЗ», розкрито 

зміст психолого-педагогічних знань і практичних на-

вичок студентів, необхідних для викладання екологі-

чних дисциплін.  

2. Визначено етапи формування компетентнос-

тей з педагогіки і психології вищої школи магістрів 

кваліфікації «Еколог-дослідник, викладач ВНЗ», пріо-

ритетні методи і засоби навчання.  

3. Розроблено організаційні заходи з форму-

вання компетентностей студентів у процесі проведен-

ня навчальних занять з дисципліни «Педагогіка і пси-

хологія вищої школи». 
 

4. Вивчення характеристики та структури 

навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія 

вищої школи» у підготовці магістрів кваліфікації 

«Еколог-дослідник, викладач ВНЗ» 

Формування компетентностей з педагогіки і 

психології майбутніх магістрів відбувається у процесі 

вивчення однієї з нормативних дисциплін циклу про-

фесійної підготовки студентів спеціальності 101 

«Екологія», кваліфікації «Еколог-дослідник, викладач 

ВНЗ», а саме – «Педагогіка і психологія вищої шко-

ли». Її загальний обсяг складає 90 годин (3 кредити). 

На аудиторну роботу відведено 32 години, з них 16 – 

лекційні та 16  практичні заняття. Самостійна робота 

студентів становить – 58 годин. Підсумковий конт-

роль здійснюється в формі заліку. Навчальна програ-

ма цієї дисципліни для магістрів нової спеціальності 

101 «Екологія», кваліфікації «Еколог-дослідник, ви-

кладач ВНЗ» ще не розроблена.  
 

5. Результати дослідження 

Аналіз літературних джерел із проблеми дослі-

дження дозволив визначити перелік компетентнос-

тей з педагогіки і психології вищої школи магістрів 

кваліфікації «Еколог-дослідник, викладач ВНЗ». У 

змісті компетентностей врахована специфіка екологі-

чних дисциплін, які викладатимуть випускники ВНЗ 

цієї кваліфікації:  

1. Організовувати власну науково-педагогічну 

діяльність відповідно до нормативної бази вищої 

освіти України та документів ВНЗ. 

2. Розробляти навчально-методичне забезпе-

чення екологічних дисциплін («Загальна екологія», 

«Агроекологія», «Екологічний моніторинг» та ін.). 

3. Проводити всі види навчальних занять з еко-

логічних дисциплін. 

4. Здійснювати критичний аналіз навчальних 

занять з екологічних дисциплін. 

5. Постійно підвищувати рівень своєї виклада-

цької компетентності шляхом ознайомлення із науко-

вими здобутками в галузі екології, кращим педагогіч-

ним досвідом, психологічними особливостями 

суб’єктів учіння. 

Формування цих компетентностей студентів 

здійснюється за такими етапами: мотиваційний (акту-

алізація мотивів, інтересів і потреб студентів, пов’я- 

заних із викладанням екологічних дисциплін у майбу-

тній професійній діяльності), когнітивний (оволодін- 

ня психолого-педагогічними знаннями), діяльнісний 

(практичне застосування цих знань та професійно 

спрямованих якостей у процесі підготовки і прове-

дення навчальних занять з екологічних дисциплін), 

оцінно-рефлексивний (оцінювання навчальних досяг-

нень суб’єктів учіння та самооцінювання ефективнос-

ті власної викладацької діяльності). 

На когнітивному етапі майбутні магістри по-

винні оволодіти такими психолого-педагогічними 

знаннями: знаннями про основні категорії педагогіки і 

психології вищої школи; нормативну базу вищої осві-

ти України та документи ВНЗ; права, обов'язки та 

зміст діяльності науково-педагогічних працівників 

ВНЗ і здобувачів вищої освіти; шляхи формування 

педагогічної культури науково-педагогічних праців-

ників; методику навчання, контролю й оцінювання у 

вищій школі; сутність діяльності куратора академіч-

ної групи; психологічну характеристику здобувачів 

вищої освіти, особливості їх адаптації у ВНЗ; методи-

ку проведення психолого-педагогічних досліджень у 

вищій школі. 

Діяльнісний етап передбачає формування у 

студентів таких психолого-педагогічних умінь і прак-

тичних навичок:  

1. Аналізувати інноваційні процеси у вищій 

школі; структуру підготовки фахівців у ВНЗ за спеці-

альностями і спеціалізаціями; документи ВНЗ (статут, 

освітні програми, положення про організацію освіт-

нього процесу, навчально-науковий інститут, деканат, 

кафедру та ін.). 

2. Складати навчально-методичні комплекти 

екологічних дисциплін (робочі програми, конспекти 

лекцій, інструкції до практичних занять, контрольні 

завдання тощо).  

3. Проводити критичний аналіз типових навча-

льних підручників та посібників зі свого фаху з ураху-

ванням дидактичних вимог до навчальної літератури. 
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4. Аналізувати всі аспекти професійної діяль-

ності науково-педагогічних працівників ВНЗ. 

5. Здійснювати підготовку і проведення навча-

льних занять з екологічних дисциплін із використан-

ням різних методів і засобів навчання, форм організа-

ції навчальної діяльності студентів. 

6. Проводити психологічні дослідження у ВНЗ з 

метою вивчення психологічних особливостей суб’єк- 

тів учіння. 

7. Розв’язувати ситуаційні задачі, які стосують-

ся педагогічної взаємодії науково-педагогічних пра-

цівників і здобувачів вищої освіти ВНЗ. 

На оцінно-рефлексивному етапі у майбутніх ма-

гістрів формуються такі психолого-педагогічні вмін- 

ня і практичні навички:  

1. Здійснювати аналіз ефективності навчальної 

діяльності студентів, форм організації освітнього про- 

цесу та видів навчальних занять. 

2. Проводити рефлексивних аналіз власних 

професійно спрямованих цінностей та якостей. 

У процесі формування компетентностей з педаго-

гіки і психології вищої школи майбутніх магістрів ква-

ліфікації «Еколог-дослідник, викладач ВНЗ» пріоритет 

надаватиметься активним та інтерактивним методам 

навчання (імітаційно-ігровому моделюванню, методу 

проектів, кейс-методу, методу когнітивного інструкту-

вання, роботі в малих групах та ін.), а також сучасним 

засобам навчання, які враховують специфіку екологіч-

них дисциплін (новітнє обладнання, прилади та ін.).  

У лекційному курсі формуватимуться такі ком-

петентності з педагогіки і психології вищої школи 

майбутніх магістрів (назви компетентностей за їх но-

мерами наведені вище): 

Змістовий модуль 1. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ 

ШКОЛИ: 

1. Педагогіка і психологія вищої школи як га-

лузь педагогічної науки. Напрями реформування ви-

щої освіти України – 1, 5. 

2. Управління у сфері вищої освіти – 1, 3. 

3. Дидактика вищої школи – 1–5. 

4. Учасники освітнього процесу – 1, 2, 5. 

5. Психолого-педагогічні основи підготовки та 

проведення занять у вищій школі – 1–5. 

Змістовий модуль 2. ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ 

ШКОЛИ: 

6. Психологія особистості та діяльності викла-

дача ВНЗ – 3, 4, 5. 

7. Психологічна характеристика здобувачів 

вищої освіти – 3, 5. 

8. Психологічні засади педагогічної взаємодії 

суб’єктів освітнього процесу – 3, 5. 

Формування компетентностей з педагогіки і 

психології вищої школи магістрів кваліфікації «Еко-

лог-дослідник, викладач ВНЗ» здійснюватиметься на 

практичних заняттях за допомогою таких організа-

ційних заходів: 

Практичне заняття 1. «Інноваційні процеси 

у вищій освіті України. Управління ВНЗ». Мета: 

формування компетентностей № 1, 3, 5. 

План заняття: 

1. Аналіз нормативної бази вищої освіти Украї-

ни та документів ВНЗ у процесі обговорення їх змісту 

і структури у формі ділової гри «Захист результатів 

наукового дослідження на засідання спеціалізованої 

вченої ради». Орієнтовні теми: «Зміст Закону України 

«Про вищу освіту» в контексті Болонської деклара-

ції», «Порівняльний аналіз громадського і студентсь-

кого самоврядування як форм управління ВНЗ» та ін. 

2. Обговорення змісту і структури «Положення 

про організацію освітнього процесу у ВНЗ» у формі 

дидактичної гри «Запитання – відповідь»). 

3. Тестовий контроль. 

Практичне заняття 2. «Практичне викорис-

тання у ВНЗ теоретичних знань з дидактики вищої 

школи». Мета: формування компетентностей № 2–5. 

План заняття: 

1. Обговорення змісту і структури освітньої 

програми і навчального плану підготовки магістрів 

кваліфікації «Еколог-дослідник, викладач ВНЗ» у фо-

рмі ділової гри «Засідання навчально-методичної ради 

факультету із затвердження відповідних освітніх до-

кументів ВНЗ». 

2. Проведення дидактичного аналізу підручни-

ка (посібника) з фаху у формі ділової гри «Засідання 

вченої ради факультету з розгляду підручника (посіб-

ника) з метою його рекомендації до друку». 

3. Проведення аналізу підготовки фахівців за 

формами навчання, спеціальностями і спеціалізація-

ми, які пропонує ВНЗ, шляхом розв’язання запропо-

нованої реальної ситуації у приймальній комісії цього 

ВНЗ з використанням кейс-методу. 

4. Тестовий контроль. 

Практичне заняття 3. «Суб’єкти освітнього 

процесу. Навчально-методична документація ви-

кладача ВНЗ. Дидактичні і методичні підходи до 

проведення лекційних занять різних видів». Мета: 

формування компетентностей № 1–5. 

План заняття: 

1. Проведення конкурсу на кращу робочу про-

граму екологічної дисципліни блоку «за вибором сту-

дентів». 

2. Проведення міні-лекцій (бінарної лекції, ле-

кції-брифінгу, лекції-диспуту) та їх аналіз. 

3. Тестовий контроль. 

Практичне заняття 4. «Підготовка і прове-

дення практичних занять». Мета: формування 

компетентностей № 2–5. 

План заняття: 

1. Проведення практичних занять різних типів 

(у формі ділової гри, «мозкового штурму», з викорис-

танням методу проектів тощо), їх аналіз. 

2. Тестовий контроль. 

Практичне заняття 5. «Психологічні аспек-

ти педагогічної діяльності викладачів ВНЗ». Мета: 

формування компетентностей № 3–5. 

План заняття: 

1. Проведення конкурсу презентацій на тему: 

«Ідеальний викладач».  

2. Проведення анкетування студентів для виявлен-

ня їхніх професійно спрямованих цінностей і якостей. 

3. Тестовий контроль. 

Практичне заняття 6. «Студентство і сту-

дентська група як об’єкт психологічного дослі-

дження». Мета: формування компетентності № 5. 



Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education»                                                № 9(5)2016 

 

 
42 

План заняття: 

1. Презентації результатів психологічних дослі-

джень у студентських академічних групах ВНЗ на теми:  

А) «Що мені допомогло адаптуватися до на-

вчання в нашому університеті?» (метод анкетування). 

Узагальнення рекомендацій для кураторів груп з їх 

обговоренням на одній із нарад кураторів.  

Б) «Чого я чекаю від студентського самовряду-

вання?» (метод анкетування). Узагальнення рекомен-

дацій із їх обговоренням на одному із засідань студе-

нтського самоврядування.  

В) «Лідер групи» (метод соціометричного дослі-

дження). Узагальнення методичних рекомендацій для 

куратора академічної групи, в якій проводилося дослі-

дження, щодо згуртування студентського колективу.  

2. Тестовий контроль. 

Практичне заняття 7. «Ефективність педа-

гогічного спілкування. Психологічні шляхи розв’я- 

зання педагогічних конфліктів (психологічний тре-

нінг)». Мета: формування компетентностей № 3–5. 

План заняття: 

1. Психологічний тренінг із розв’язування пе-

дагогічних конфліктів.  

2. Тестовий контроль. 

Практичне заняття 8. «Підсумковий моду-

льний контроль». Мета: контроль і оцінювання сфо-

рмованості компетентностей із педагогіки і психології 

вищої школи майбутніх магістрів кваліфікації «Еко-

лог-дослідник, викладач ВНЗ». 

План заняття: 

1. Проведення тестування студентів. 

2. Підведення підсумків. 
 

6. Висновки 

Встановлення переліку компетентностей з пе-

дагогіки і психології вищої школи майбутніх магіст-

рів кваліфікації «Еколог-дослідник, викладач ВНЗ», 

урахування в їх змісті специфіки екологічних дисцип-

лін, які викладатимуться цими фахівцями після заве-

ршення навчання у ВНЗ, визначення етапів форму-

вання компетентностей, пріоритетних методів і засо-

бів навчання, організаційних заходів, котрі викорис-

товуватимуться на практичних заняттях із дисципліни 

«Педагогіка і психологія вищої школи» з метою фор-

мування відповідних компетентностей, сприятимуть 

підвищенню ефективності підготовки високоосвіче-

них та конкурентоспроможних викладачів екологіч-

них дисциплін.  
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