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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи психології та 

педагогіки вищої школи» складена відповідно до програми підготовки 

аспірантів усіх спеціальностей. 

Предметом вивчення дисципліни загальні основи педагогіки та 

психології вищої школи, основи дидактики та організації виховного процесу у 

вищій школі. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Основи психології та 

педагогіки вищої школи» базується на знаннях, отриманих у процесі вивчення 

таких дисциплін як «Основи педагогіки», «Психологія», «Філософія», 

«Методика викладання у вищій щколі».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

Дидактика та організація навчально-виховного процесу у вищих закладах 

освіти. 

Студент як об’єкт педагогічної діяльності: психолого-педагогічні аспекти. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення дисципліни є формування у магістрантів 

фундаментальних знань з теорії та практики організації  навчального процесу у 

вищій школі; становлення 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;.  

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі 

викладання дисципліни, є: 

 ознайомлення магістрантів з психолого-педагогічними особливостями 

діяльності студентів і викладачів у навчальному процесі ЗВО; 

 отримання знань, умінь та навичок з психології та педагогіки вищої школи, 
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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 ЗВО; 

 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 аспірантів 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, 

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. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- специфіку предмета, завдання дисципліни «Основи психології та педагогіки 

вищої школи», її місце у системі гуманітарних наук; 

- основні категорії педагогіки і психології; 

- зміст сучасної освіти в Україні; 
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- психологічну структуру і компоненти діяльності студентів і викладачів; 

- вікові особливості розвитку студентів; 

- структуру і розвиток особистості та її індивідуальні особливості; 

- основні механізми ефективного педагогічного спілкування; 

- методи науково-педагогічних досліджень; 

- сутність основних напрямів всебічного розвитку особистості студента; 

- педагогічні форми освітньої взаємодії зі студентами; 

- 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; 

- основи планування, організації й аналізу різноманітних видів навчальних і 

позааудиторних занять; 

- методи організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

- різноманітні форми організації навчально-виховного процесу у вищій школі; 

- інноваційні процеси в освіті. 

уміти: 

- застосовувати базові психолого-педагогічні знання при організації навчально-

виховного процесу у ВНЗ; 

- застосовувати методи та прийоми психолого-педагогічного впливу на 

особистість; 

- 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; 

- дотримуватись у своїй діяльності професійно-педагогічних етичних норм; 

- підтримувати й формувати сприятливий для успішної педагогічної діяльності 

соціально-психологічний клімат в колективі; 
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- 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. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 година / 3 кредита 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. ДИДАКТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Тема 2. ОСНОВИ ДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Змістовий модуль 2. СТУДЕНТ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ 

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

МЕТОДИ 

Тема 4. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ 

СТУДЕНТА  

Тема 5. ПСИХОЛОГІЯ  ПЕДАГОГІЧНОЇ  ВЗАЄМОДІЇ  ВИКЛАДАЧА  ЗІ  

СТУДЕНТАМИ 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник 

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. 
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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. 

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. 
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8. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и её 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., 

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 / 
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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. 

 

4. Формою підсумкового контролю успішності навчання є 

диференційований залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, ділові ігри, 

експрес-завдання, тестування, реферати ,індивідуальна дослідна робота, 

інтерактивне обговорення. 

 

 


