
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Кафедра “Психології, педагогіки та філософії” 

 

 

 “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

  Проректор з науково-педагогічної 

та методичної роботи 

 

______________________В.В. Костін 

“______”_______________20___ р. 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Спеціальність 281 – Публічне управління та адміністрування 

ОПП «Муніципальний менеджмент», «Бізнес адміністрування» 

Освітній ступень «Магістр» 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук 2018 



 2 

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи психології та педагогіки 

вищої школи” для студентів за спеціальністю 281 – Публічне управління та 

адміністрування 

“___” ________, 2015 року – 13 с. 

Розробник: д. пед н., доц. Герасименко Л. В. 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри “Психології, педагогіки та 

філософії” 

Протокол від “30” серпня 2018 р. № 1. 

Завідувач кафедри “ППФ”_________ к.псих.н., доц. Білоус Р.М. 

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією КрНУ ім. Михайла Остроградського 

за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 

 

 

Протокол від “____”  __________ 2018 р. № ____ 

Голова ________________ ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КрНУ, 2018 р. 

 Герасименко Л. В., 2018 р. 



 3 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань281 – 

«Публічне управління та 

адміністрування 
 за вибором 

Спеціальність 281 – 

«Публічне управління та 

адміністрування» 

Модулів – 1 
 

ОПП «Муніципальний 

менеджмент», «Бізнес 

адміністрування» 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 5-й 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання– к/р 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

9-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

10 год. 4 год. 

Практичні 

12 год. 4 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

68 год. 82 год 

 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,75 

для заочної форми навчання – 0,9 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: формування у магістрантів фундаментальних знань з теорії 

та практики організації  навчального процесу у вищій школі; становлення 
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гуманного світосприйняття, формування у них педагогічних знань, умінь та 

навичок, які необхідні як для професійної викладацької діяльності, так і для 

підвищення рівня комунікативної компетентності; дослідження 

закономірностей розвитку, навчання і виховання студентів та підготовка 

кваліфікованих фахівців – викладачів вищої школи.  

Завдання курсу полягає у опануванні студентами ряду ключових питань 

щодо: 

 ознайомлення магістрантів з психолого-педагогічними 

особливостями діяльності студентів і викладачів у навчальному процесі ВНЗ; 

 отримання знань, умінь та навичок з психології та педагогіки вищої 

школи, які допоможуть потенційним викладачам вищої школи застосовувати 

ефективні методики викладання; 

 надання можливості результативного використання властивостей 

психічних процесів та розвиток індивідуальних особливостей особистості 

студентів; 

 обґрунтування методологічних та наукових підходів щодо 

визначення сутності та структури навчального процесу у вищій школі, 

основних закономірностей та принципів організації навчання у ВНЗ; 

 розв’язання конкретних задач навчання і виховання (використання 

сучасних технологій, вибір адекватних методів, форм організації навчальної 

діяльності та засобів навчання); 

 засвоєння педагогічних форми освітньої взаємодії зі студентами, 

творче застосування знань і способів діяльності, засвоєних під час вивчення 

дисципліни; 

  набути початковий досвід ведення науково-методичної роботи, 

дослідно-експериментальних форм педагогічної діяльності; 

 виховання в магістрантів особистісних якостей потенційного 

педагога, відповідального ставлення до виконання ролі викладача вищого 

навчального закладу, прагнення до самовдосконалення і самовиховання; 

 сприяння глибокому засвоєнню норм професійної етики педагога, 
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розуміння його відповідальності перед студентами, постійного прагнення до 

встановлення з ними відносин партнерства та співробітництва; 

 формування установки на постійний пошук педагогічних, 

психологічних та інших знань щодо вирішення проблем навчання і виховання у 

вищій школі. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні:  

знати: 

- основні категорії педагогіки і психології; 

- зміст сучасної освіти в Україні; 

- психологічну структуру і компоненти діяльності студентів і 

викладачів; 

- вікові особливості розвитку студентів; 

- основні механізми ефективного педагогічного спілкування; 

- методи науково-педагогічних досліджень; 

- методи стимулювання студентів до активної роботи над особистим 

розвитком та самовдосконаленням; 

- особливості застосування методів виховання у вищій школі; 

- особливості ведення науково-методичної роботи, дослідно-

експериментальних форм педагогічної діяльності; 

- дидактичні принципи організації навчально-виховного процесу у 

вищій школі; 

- інноваційні процеси в освіті. 

уміти: 

- застосовувати базові психолого-педагогічні знання при організації 

навчально-виховного процесу у ВНЗ; 

- використовувати знання з педагогіки та психології в організації 

навчання, управлінні колективом, стимулюванні соціальної активності 

особистості; 

- застосовувати методи педагогічного дослідження у вивченні та 

впровадженні ефективних форм і методів навчання і виховання; 



 6 

- дотримуватись у своїй діяльності професійно-педагогічних етичних 

норм; 

- підтримувати й формувати сприятливий для успішної педагогічної 

діяльності соціально-психологічний клімат в колективі; 

- володіти навичками аналізу навчально-виховних ситуацій, 

визначення і вирішення педагогічних завдань у студентському колективі; 

- під час педагогічної практики підготувати і провести лекційне, 

семінарське, практичне або лабораторне заняття. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. ДИДАКТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Педагогіка вищої школи в структурі педагогічних наук. Ґенеза вищої освіти. 

Витоки, основні етапи становлення і перспективи розвитку вищої школи 

України. Основні тенденції розвитку педагогіки вищої школи в сучасних 

умовах. Предмет і завдання педагогіки вищої школи. Зв’язки педагогіки з 

іншими науками. Структура педагогічних наук. Функції та основні поняття 

педагогіки вищої школи. Основні завдання педагогіки вищої школи. Методи та 

методика проведення педагогічних досліджень. 

 

Тема 2. ОСНОВИ ДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Поняття про дидактику вищої школи. Розвиток класичної дидактики. 

Об’єкт, предмет та основні категорії дидактики. Реформи вищої освіти. 

Характеристика моделей освіти. Сучасні технології навчання. Ієрархія і 

взаємозв'язок понять «технологія» в педагогіці. Педагогічні технології. Методи 

навчання. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 

Методи навчання за логікою передачі інформації. Методи стимулювання 
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інтересу до навчання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності. 

Дидактичні вимоги до вибору методів навчання. 

 

Змістовий модуль 2. СТУДЕНТ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ 

 

Тема 3. ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ, ЇЇ ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА 

МЕТОДИ 

Виникнення психології вищої школи як нової галузі психологічних знань. 

Ґенеза психології як науки. Предмет і основні категорії психології вищої 

школи. Зв’язок психології вищої школи з іншими галузями психологічних 

знань. Акмеологія як галузь психологічної науки. Методологія і принципи 

психологічного дослідження. Етапи проведення психологічного дослідження. 

Пізнавальні методи в психології вищої школи. Методи активного 

психологічного впливу. 

Тема 4. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТА  

Емоційна сфера людини.  Свідоме та несвідоме. Психічні стани 

особистості. Види емоцій. Типи темпераменту за Гіппократом, К.Юнгом, 

І.Павловим. Емпатія як соціально-психологічна властивість особистості. 

Емоційні властивості та їхня характеристика. Функції емоцій в юнацькому віці. 

Категорії емоціогенних ситуацій. Психологічна характеристика студенства як 

періоду пізньої юності або ранньої дорослості. Суперечливості та кризи 

студентського віку. Адаптація студента до навчання у вищій школі. Форми 

адаптації. Типологічні особливості сучасних студентів. 

 

Тема 5. ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА 

ЗІ СТУДЕНТАМИ 

Характеристика  педагогічного  спілкування  як  форми  педагогічної  

взаємодії. Характеристика рівнів сформованості педагогічних взаємин 
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викладачів і студентів. Психологічний аналіз педагогічної взаємодії викладача і  

студентів. Характеристика  педагогічних позицій  викладача у спілкуванні зі 

студентами. Протиріччя педагогічної взаємодії і бар’єри в педагогічному 

спілкуванні, їхні причини та  шляхи  регулювання. Діалогічне спілкування як 

умова  ефективної  педагогічної  взаємодії  викладача і студентів. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л прак лаб. с.р.  л прак лаб с.р. 

Змістовий модуль 1. ДИДАКТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

Тема 1. Теоретичні 

основи педагогіки 

вищої школи  

18 2 2 - 14 
18 1 1 - 16 

Тема 2. Основи 

дидактики вищої 

школи 

 

20 2 4 - 14 

18 1 1 - 16 

Разом за змістовним 

модулем 1 
38 4 6 - 28 36 2 2 - 32 

Змістовий модуль 2. СТУДЕНТ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ 

Тема 3.  

Психологія вищої 

школи, її предмет, 

завдання та методи 

14 2 2 - 10 

- 18 1 1 16 

Тема 4.  

Психологічний аналіз 

особливостей 

емоційної сфери 

студента 

 

19 

 

2 

 

 

 

2 - 

 

 

- 

15 

- 16 - - 16 

Тема 5. Психологія  

педагогічної  

взаємодії  викладача  

зі  студентами 

19 2 2  

- 

15 

- 20 1 1 18 

Разом за змістовним 

модулем 2 
52 6 6 - 40 - 54 2 2 50 

ІНДЗ – к/р  - - - - - - - - - 

Семестровий 

контроль –залік 
 - - - - - - - - - 

Усього годин 90 10 12 - 68 - 90 4 4 82 

 

5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Тема 1. Теоретичні основи педагогіки вищої школи 2 1 

2 Тема 2. Основи дидактики вищої школи 4 1 

3 Тема 3. Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи 2 1 

4 Тема 4. Психологічний аналіз особливостей емоційної сфери студента 2  

5 Тема 5.  Психологія  педагогічної  взаємодії  викладача  зі  студентами 2 1 

 Усього забезпечення аудиторних занять 12 4 
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 Забезпечення індивідуальних завдань – к/р   

 Забезпечення семестрового контролю   

 Усього  12 4 

5. Теми семінарських  занять 
Не передбачено 

 

6. Теми лабораторних занять 
Не передбачено 

 

8. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Тема 1. Теоретичні основи педагогіки вищої школи 10 16 

2 Тема 2. Основи дидактики вищої школи 10 16 

3 Тема 3. Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи 18 16 

4 Тема 4. Психологічний аналіз особливостей емоційної сфери 

студента 

15 
16 

5 Тема 5.  Психологія  педагогічної  взаємодії  викладача  зі  

студентами 

15 
18 

 Усього забезпечення аудиторних занять 68 82 

 Забезпечення індивідуальних завдань – к/р   

 Забезпечення семестрового контролю   

 Усього  68 82 

 

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до семінарських занять, 

2) підготовка і виступ з науковими доповідями, рефератами, 

3) підготовка до контрольних робіт змістових модулів. 

 

9. Методи навчання 

Словесні методи у формі лекцій, бесіди, практичні та ситуаційні вправи. 

 

10. Методи контролю 

Змістовий модуль 1.  

Контрольна робота №1 за тематикою самостійної роботи 

Змістовий модуль 2. 

Контрольна робота №2 за тематикою самостійної роботи 

 

 



 11 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль 

№ 2 

Сума 

Т1 –Т2 Т3- Т5 

Лекції 4 6 10 

Практ.зан., лаб.роб., 
семін.зан. 

12 18 30 

Поточн. контр.: 

реферат 
5 5 

10 

МК-1, МК-2  10 10 20 

колоквіум  
30 

Усього  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

 

Опорні конспекти лекцій; спеціальна література; друковані періодичні 

видання; ілюстративний матеріал. 

 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник 
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для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.–316 с. 

2. Загірняк М.В., Поясок Т.Б. Медіапедагогіка: навч. Посібник. – Харків: 

«Друкарня Мадрид», 2015. – 232 с. 

3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – К.: Знання, 

2005. – 486 с. (базовий підручник) 

4. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посібник. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. – 241с. 

5. Педагогика и психология высшей школы: Уч. пособие. – Ростов на / Д: 

Феникс, 2002. – 544 с. 

6. Педагогіка і психологія вищої школи: Навч. пос. / За ред. З.Н.Курлянд. – 

К., 2007. – 495 с. (базовий підручник) 

7. Поясок Т.Б. Застосування інформаційних технологій у навчальному 

процесі вищої школи: наук.-метод. посібник. - Кременчук: ПП Щербатитх О.В., 

2009. – 104 с. 

8. Поясок Т.Б., Сисоєва С.О. Психологія і педагогіка: підручник для студ. 

ВНЗ. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2008. – 532 с. 

9. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе. – М.: 

Академия, 2002. – 233 с. 

 

Додаткова 

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія. – К.: 

Либідь, 1998. – 611 с. Буланова-Топоркова М.В. Педагогика и психология 

высшей школы. – Р-Д.: Феникс, 2002. – 236 с. 

2. Андреева Д.А. О понятии адаптации: Исследование адаптации студентов 

к условиям учебы в вузе // Человек и общество. – Л., 1975. – Вып.13. -С.62-69. 

3. Арыдин В.М., Атанов Г.А. Учебная деятельность студентов / Справочное 

пособие для абитуриентов, студентов, молодых преподавателей. – Донецк: 

ЕАИ-пресс, 2000. – 80 с. 

4. Брудный В.И. Адаптация студентов старших курсов вуза: Из опыта 

работы техн. вузов юга Украины. – М., 1975. – 169 с. 
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5. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посіб. Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: 

Академвидав, 2007. – 616с. 

6. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 415с. – 

(Серия «Педагогическая школа. ХХ1 век».) 

7. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. второе, 

доп., испр. и перераб. – М.: Логос, 2001. – 384 с. 

8. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и еѐ информационно-

методическое обеспечение. – К., 1990. – 185 с. 

9. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя. – М., 1990. – 

167 с. 

10. Левківська Г.П., Сорочинська В.Є., Штифурак В.С. Адаптація 

першокурсників в умовах вищого закладу освіти: Навч. посібник. – К., 2001.– 

128 с. 

11. Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического 

исследования. – СПб.: Питер, 2004. – 268 с. 

12. Падалка О.С. Педагогічні технології: навч. пос для вузів. – К., 1995. 

– 234 с. 

13. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: 

Монографія /С.О.Сисоєва, А.М.Алексюк, П.М.Воловик та ін.; За ред. 

С.О.Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 2001. – 502 с. 

14. Педагогические проблемы адаптации студенчества // Педагогика 

высш. шк. / Отв. ред. Ю.К.Бабанский. – Ростов, 1972. – С.51-59. 

15. Педагогическая психология: Хрестоматия / Сост. В.Н.Карандашев, 

В.Н.Носова, О.Н.Щепелина. – СПб.: Питер, 2006. – 412 с. 

16. Плотников В.В., Андрияшник Д.Ю. Значения уровня беспокойства 

– тревоги в адаптации студентов к обучению в вузе // Проблемы умственного 

труда. – М., 1983. – Вып.6. – С.28-38. 

17.  Поясок Т.Б., Сисоєва С.О. Робочий зошит з навчальної дисципліни 

«Психологія та педагогіка»: навч. посібник. - Кременчук: ПП Щербатих О.В., 
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2008. – 100 с. 

18. Приходько В.В. Про механізми розуміння як умову розгортання 

навчальної діяльності студентів // Нива знань. Науково–методичний альманах. 

– Дніпропетровськ, 2006. - № 1. - С.51-54. 

19. Приходько В.В., Кузьмінській В.П. Креативна валеологія. 

Концепція і педагогічна технологія формування студентів технічних і 

гуманітарних спеціальностей як будівничих власного здоров’я: Навч. посібник / 

Заг. ред. і передм. А.Г.Чічкова. – Дніпропетровськ: НГУ, 2004. – 230 с.  

20. Приходько В.В., Малий В.В., Галацька В.Л., Мироненко М.А. 

Словник термінів і понять з педагогіки вищої школи: Посібник. –  

Дніпропетровськ: НГУ, 2005. – 182 с. 

21. Психологические и психофизиологические особенности студентов. 

/ Под ред. Н.М.Пейсехова. – Казань, 1977. – 211 с. 

22. Психологические тесты / Под ред. А.А.Карелина: В 2 т. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

23. Психологія та педагогіка: хрестоматія / уклад. С.О.Сисоєва, 

Т.Б.Поясок. - Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2008. – 400 с. 

24. Салов О.В. Основи педагогіки вищої школи: Навчальний посібник. 

– Дніпропетровськ: НГУ, 2003. - 183 с.  

25. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учеб. для вузов. – СПб.: 

Питер, 2001. – 544 с. 

26. Чернов Ю.А., Артоболевский Д.В. Проблемы адаптации студентов 

в процессе обучения в высшем учебном заведении // Медична психол. та 

психокорекція. Мат-ли ІІ міжнар. читань. – Харків, 1995. – С.149. 

 

 

 

 

 


