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 ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Основи педагогіки та психології 

вищої школи (інформатика та програмування)” складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів з галузі знань 01  –  Освіта/Педагогіка,   спеціальності 014  – Середня освіта 

(Інформатика). У курсі розглядаються психологічні чинники організації педагогічного процесу у 

вищій школі, управління цим процесом, соціально-психологічні явища, які зумовлюють процеси 

навчання і виховання. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є приципи, методи та сучасні технології 

навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна “Основи педагогіки та психології вищої школи 

(інформатика та програмування)” базується на знаннях отриманих під час вивчення курсів 

“Психологія”, “Основи педагогіки”, “Методика викладання математики та інформатики”. 

Матерiал курсу використовується при проходженні переддипломної практики та забезпечує 

подальше виконання магістерських робіт. 

Програма навчальної дисципліни складається з набутих змістових модулів: 

1. Теоретичні та методологічні засади психології вищої школи. 

2. Особливості педагогічного процесу у вищій школі. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи педагогіки та психології вищої школи 

(інформатика та програмування)”  є формування уявлень про психологічні чинники і детермінанти 

організації педагогічного процесу у вищій школі, управління цим процесом згідно структури та 

функцій конкретних підрозділів ВНЗ, про соціально-психологічні явища, які опосередковують та 

зумовлюють процеси навчання і виховання. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи педагогіки та психології вищої 

школи (інформатика та програмування)”  є створення умов для засвоєння слухачами психологічної 

сутності психологічного змісту та організації основних видів діяльності у вищому навчальному 

закладі, використання психологічних методів оптимізації навчально-виховного процесу.  

Види занять з дисципліни: лекції, практичні заняття,  самостійна робота. 

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

знати: 

історичні та методологічні витоки розвитку психології вищої освіти в Україні та індустріально 

розвинених країнах; напрямки її удосконалення; чинники психологічної готовності до науково-

педагогічної діяльності у вищій школі, оптимізації самовизначення майбутнього викладача, його 

адаптації до умов ВНЗ, педагогічного колективу та взаємодії зі студентською (слухацькою) 

аудиторією; психологічну сутність основних видів діяльності суб’єктів та об’єктів педагогічного 

процесу у ВНЗ: пізнавальної, організаційної, комунікативної, конструктивної; зміст та технології 

психологічних методів дослідження та психологічного впливу з метою підвищення педагогічної 

майстерності; психологічні детермінанти формування педагогічної культури та етики викладача 

вищого навчального закладу, вагомості іміджу викладача та його впливу на формування особистості 

майбутнього фахівця вищої кваліфікації; 

вміти: 

застосовувати знання психології пізнавальної діяльності та навчання, структури особистості, 

організації та методології творчого мислення; застосовувати навички удосконалення психічних 

пізнавальних процесів, використання можливостей системного впливу структурних компонентів 

особистості на ефективність навчання та виховання; використовувати вміння психодіагностики, її 

функцій та методів, критерії оцінки їх якості та особливості застосування в процедурі психологічного 

дослідження та в організації педагогічного процесу у вищій школі; використовувати сучасні 

психологічні методи роботи з першоджерелами, їх реферування та коментування, оперувати 

психологічними категоріями та поняттями; застосовувати навички самостійно аналізувати та творчо 

реалізувати заходи по розв’язанню психологічних проблем, що виникають в навчально-виховному 

процесі, пояснювати та формулювати соціально- та індивідуально-орієнтовані рекомендацій щодо 
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вирішення реальних педагогічних ситуацій; на основі самопізнання та навичок саморегуляції 

формувати індивідуальний стиль науково-педагогічної діяльності, професійного педагогічного 

спілкування 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __180___ годин /__6__ кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні засади психології вищої школи 

Тема 1. Психологічна характеристика педагогічного процесу у вищій школі. 

Психологічна характеристика педагогічного процесу у вищій школі. Понятійний апарат психології 

ВШ. Психологічні закономірності та умови ефективності процесів навчання та виховання. 

Діяльнісний та особистісний підходи як основа стратегій формування і розвитку особистості у вищій 

школі. Основні моделі особистісно-орієнтованої педагогіки вищої школи: соціально-педагогічна, 

предметно-дидактична та психологічна. Методологія психології вищої школи. Методи теоретичного 

та емпіричного дослідження. 

Започаткування та становлення вищої освіти в Україні у XVI – XVIII ст..- Львівська братська 

школа, Острозька академія, Києво-братська колегія. Розвиток вищої освіти у XIX – XX ст.. 

Організація вищої освіти в Київському, Харківському, Новоросійському та Львівському 

університетах. Стан та основні тенденції розвитку вищої освіти в Україні. Психологічна сутність 

вищої освіти в сучасній Україні. 

Тема 2. Психологічні чинники управління педагогічним процесом у вищій школі. 
Загальні положення теорії управління. Психологічна сутність управління навчально-виховним 

процесом. Психологічні основи організації навчання у вищій школі. Проблема реалізації функції 

управління у вищій школі у її сполученні з соціально-виховною функцією при всебічному урахуванні 

наслідків практики управління. Характеристика рівнів управління у ВНЗ. Структура управління 

дидактичним процесом. Засоби управління, доцільність їх використання у педагогічному процесі. 

Процедурні компоненти проектування управлінського впливу. Схема проектування механізму 

управління в навчанні. Психологічні детермінанти прийняття рішень в освітній діяльності. 

Задовольняючі, оптимізуючи та максимізуючи стратегії прийняття рішень. Стратегії прийняття 

колективних рішень. Інформаційне забезпечення управління. Інформаційно-аналітична діяльність у 

системі освіти. 

Комунікація в організаційно-управлінській структурі вищого навчального закладу. 

Інтерактивна функція професійного педагогічного спілкування. Лідерство та керівництво в системі 

управління вищим навчальним закладом. Педагогічна харизма та імідж педагога. Чинники 

педагогічного спілкування та психологічного впливу. 

Тема 3. Особистість в психології вищої школи. Поняття особистості та її структурних 

складових. Особистість студента як об’єкта педагогічного процесу у вищій школі. Психологічні 

особливості студентської вікової категорії. Соціальні та психологічні проблеми адаптації студентів 

до навчання у вищій школі. Психологічні особливості основних видів діяльності студентів у вищій 

школі. Мотиваційні компоненти діяльності студентів. Єдність навчання та виховання студентів. Роль 

студентських колективів у навчально-виховному процесі. Проблеми соціально-психологічного 

клімату в студентській групі. Вплив сучасних засобів ІКТ на психо-фізіологічний стан молоді. 

Тема 4. Психологія діяльності та особистості викладача вищої школи. Викладач вищого 

навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу. Конвенція про права викладачів 

вищих навчальних закладів. Структурні компоненти особистості викладача. Психологічна 

характеристика основних видів діяльності викладача у ВШ. Функціональна структура діяльності 

викладача. Психологічні умови забезпечення викладачем основних форм навчання. Соціально-

психологічні чинники діяльності викладацького колективу. Психологічна характеристика 

професійної майстерності викладача. 

Тема 5. Навчальна діяльність як пізнання: сутність та особливості. Навчання як 

особлива соціальна діяльність. Фізіологічна сутність навчання. Природа та прояви навченості. 

Специфіка відображення стимулів людиною. Програми поведінки людини та тварин. Стихійне та 

цілеспрямоване навчання. Роль власної активності людини у навчанні. Випадкове (супутнє научіння). 



5 

 

  

Учіння як специфічна діяльність, метою якої є научіння. Первинне та вторинне учіння. Різновиди 

діяльності: практична та гностична; предметна, перцептивна, символічна. Інтелектуальні операції 

мислення. Слово як знаряддя інтеріоризації. Стимульна та діяльнісна парадигми функціональної 

структури пізнавальних процесів. Рефлекторний рівень навчання. Когнітивний рівень навчання. 

Концепція учбової діяльності Давидова В.В. Форми співробітництва викладача зі студентами. Теорія 

планомірного формування розумових дій П.Я. Гальперіна. Типи учіння. Поєднання традиційних та 

інноваційних методів навчання у сучасній освіті; використання інтерактивних методів у вищій школі. 

Тема 6. Психічні пізнавальні процеси, умови їх удосконалення. Роль пізнавальної сфери 

в діяльності студента. Особливості пізнавальної сфери, притаманні юнацькому віку. Місце психічних 

пізнавальних процесів в ефективності діяльності спеціаліста. Характеристика пізнавальної сфери в 

юнацькому віці. Врахування пізнавального значення відчуттів у педагогічному процесі. 

Осмисленість як чинник засвоєння навчального матеріалу. Роль правильного сприймання один 

одного у процесі налагодження успішної педагогічної взаємодії. Раціональні прийоми та методи 

мнемічної діяльності. Розвиток мови як чинник підвищення пізнавальних можливостей студента. 

Розвинена увага як запорука ефективності діяльності студента. Спостережливість студента як 

результат взаємозв’язку пізнавальних процесів. Рекомендації щодо самостійної пізнавальної 

діяльності. Методика розвитку професійної пам’яті. Розвиток самостійності пізнавальної діяльності. 

Розвиток мислення та інтелектуальних здібностей засобами інформаційних технологій; вплив ІКТ на 

розвиток творчості та креативності особистості. 

 

Змістовий модуль 2. Особливості педагогічного процесу у вищій школі 

Тема 7. Педагогічне спілкування у вищій школі. Загальні рекомендації з організації 

спілкування. Практика результативного спілкування. Психофізіологічні аспекти ефективного 

спілкування. Особливості окремих етапів спілкування. Соціальна перцепція. Ідентифікація, емпатія 

та рефлексія як основні способи розуміння людини людиною. Спілкування засобами соціальних 

мереж; їх переваги та недоліки. 

Сприяння та протидія, кооперація і конкуренція як основні формами взаємодії людей в 

спільній діяльності. Організованість як форма внутрішньогрупової інтеграції. Психічне насильство, 

маніпулювання, нейролінгвістичне програмування, зараження, наслідування, навіювання, 

переконання та участь як різновиди психологічного впливу. 

Тема 8. Навчальна група як об’єкт педагогічного процесу. Психологічні особливості 

навчальної групи. Викладач як один із організаторів навчальної групи. Соціально-психологічні 

явища у студентській групі. Закономірності функціонування групи. Психологічні особливості 

групового суб'єкта. Соціально-психологічна характеристика студентської групи. Психологічна 

структура групи. Розвиток студентської групи. Характеристика студентського колективу. 

Міжособистісні стосунки у студентській групі. Неформальні мікрогрупи студентів. Проблема 

керівництва та лідерства у групі, функції студентського лідера. Механізми групового впливу на 

членів групи. Конфлікти у середовищі студентів. Психологічні особливості студентського 

самоврядування. Психологічний мікроклімат у групі. Ознаки та психологічні явища студентського 

колективу. Конформізм: чинники та значення. 

Тема 9. Педагогічний конфлікт: його психологічне підґрунтя та шляхи вирішення. 

Чинники конфліктогенного стану студента. Особливості педагогічних конфліктних ситуацій. 

Відповідальність викладача за управління конфліктною педагогічною ситуацією. Динаміка 

педагогічного конфлікту. Місце конфліктної пізнавальної ситуації у навчальному процесі. Помилки 

викладача в стилі педагогічного управління як чинник виникнення конфліктів. Педагогічний 

конфлікт: деструктивний і конструктивний характер. Конфліктні ситуації та педагогічні конфлікти, 

причини їх виникнення. Методи діагностики конфліктів. Методи запобігання (профілактики) 

конфліктів. Основні шляхи вирішення педагогічного конфлікту. Стратегії (моделі) вирішення 

педагогічних конфліктів. Поради щодо ефективної поведінки в конфлікті. Формування готовності 

студентів щодо запобігання і розв'язання конфліктів. Практичні поради викладачам і студентам щодо 

оволодіння вміннями вирішення конфліктів. Роль вікових психологічних особливості юнацтва у 

конфліктній взаємодії. Умови ефективності типів поведінки у вирішенні педагогічного конфлікту. 

Картографія як метод аналізу конфлікту. Статистичний метод у дослідженні конфлікту. Вирішення 
конфлікту за допомогою аналізу інформації, поданої засобами масової комунікації, – комп’ютерний 
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контент-аналіз. 

Тема 10. Науково-педагогічна діяльність викладача ВНЗ. Обов’язки викладача. 

Змістовно-функціональні компоненти науково–педагогічної діяльності викладача. Гармонійне 

поєднання наукової та педагогічної роботи в діяльності викладача як чинник підвищення 

ефективності викладання. Педагогічний професіоналізм діяльності викладача вищої школи. 

Педагогічна творчість та її особливості. Педагогічна майстерність, її критерії. Авторитет викладача. 

Педагог-координатор. Фахове (предметне) та професійне педагогічне мислення. Групи та рівні 

розвитку педагогічних здібностей. Зв’язок продуктивності педагогічної діяльності з педагогічними 

здібностіми. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності. Особливості педагогічної творчості 

викладача; синтез сучасних коп’ютерно-орієнтованих засобів навчання та педагогічної творчості. 

Умови успішного розвитку індивідуального стилю педагогічної діяльності. Різновиди професійно-

педагогічної спрямованості. 

Тема 11. Психолого-педагогічні дослідження у вищій школі. Поняття методології 

психолого-педагогічного наукового дослідження. Рівні методології: парадигмальний підхід. 

Методологія як сукупність конкретних методичних способів та прийомів (методик) дослідження. 

Основні риси психологічного дослідження. Репрезентативність, валідність та надійність методичного 

забезпечення та результатів дослідження. Гіпотеза наукового дослідження. Проблема збирання та 

інтерпретації емпіричних даних дослідження. Помилки спостереження.  

Процедурні компоненти психологічного дослідження. Критерії надійності наукового 

дослідження. Математико-статистичний аналіз результатів дослідження. Методи варіаційної 

статистики: аналіз середніх та стандартних відхилень, дисперсійний аналіз, кореляційний аналіз, 

факторний аналіз. 
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