
 Форма № Н - 3.04 

  

     КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Кафедра  Інформатики і вищої математики 

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

                                                                                   Проректор з науково-педагогічної  

                                                                                       та методичної роботи 

 

______________________В.В. Костін 

“______”_______________  2019  року 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Основи педагогіки та психології вищої школи  

(інформатика та програмування) 

 
 

галузь знань                   01 –  Освіта / Педагогіка                         ______ 

 

спеціальність _________014 – Середня освіта (Інформатика)      _____ 

 

факультет_____Електроніки та комп’ютерної інженерії               _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук – 2019 рік 



2 

Робоча програма «Основи педагогіки та психології вищої школи (інформатика та 

програмування)»  для студентів з галузі знань  01 – Освіта / Педагогіка, 

спеціальності 014 – Середня освіта (Інформатика) 

«  03  »      вересня      2019 року – 11 с. 

 

 

Розробники: к.пед.н. Почтовюк Світлана Іванівна 

    к.пед.н. Грицюк Олена Сергіївна 
 

                         

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри    Інформатики і вищої 

математики  

 

Протокол від  « _30__» серпня   2019 року №  1  

 

                                      Завідувач кафедри _Інформатики і вищої математики_ 

 

                                                                      _________________ (В. П. Ляшенко) 

 

«   03    »        вересня             2019 року  
 

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу з галузі знань         

01 – Освіта/Педагогіка спеціальності 014 – Середня освіта (інформатика) 

 

Протокол від  «  03  »      вересня    2019 року №  1  

 

«  03  »      вересня    2019 року          Голова _______________(В.П. Ляшенко) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КрНУ, 2019 рік 

Грицюк О.С., 2019 рік 

Посчтовюк  С.І., 2019 рік 



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  – 

6 

 

Галузь знань 

01 – Освіта / Педагогіка  
 

Нормативна 

 

 

Модулів – 2 

Спеціальність 

014  –  Середня освіта 

(інформатика) 
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 5-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання              . 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

9-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,55 

самостійної роботи 

студента – 7,44 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

24 год. — 

Практичні 

22 год. — 

Лабораторні 

— — 

Самостійна робота 

134 год. — 

Індивідуальні завдання:  

—. 

Вид контролю: диф.залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить:  

для денної форми навчання – 48/134 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Курс “Основи педагогіки та психології вищої школи (інформатика та 

програмування)” відноситься до циклу гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки. Навчальна дисципліна є  продовженням цілісної психолого-

педагогічної підготовки майбутніх викладачів, яка покликана на основі володіння 

основними теоретичними поняттями поглиблювати знання про психологічну 

сутність, особливості та сучасні технології навчально-виховного процесу у 

вищому навчальному закладі; розвивати психологічну спостережливість, 

гнучкість мислення, творчий підхід до розв’язання конкретних психолого-

педагогічних, професійних та інших життєвих ситуацій; формувати початкові 

вміння організації навчально-виховного процесу у вищій школі; виховувати 

професійно значущі якості особистості.  

Мета: 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. 

Завдання: 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. 

        У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

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 
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соціально- та індивідуально-орієнтовані рекомендацій щодо вирішення реальних 

педагогічних ситуацій; на основі самопізнання та навичок саморегуляції 

формувати індивідуальний стиль науково-педагогічної діяльності, професійного 

педагогічного спілкування. 

 

3. Програма 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 (О.Г.Ковальов, К.К.Платонов). Особистість студента як 

об’єкта педагогічного процесу у вищій школі. Психологічні особливості 

студентської вікової категорії. Соціальні та психологічні проблеми адаптації 
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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 

(Н.Кузьміна). 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). 

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 
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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 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 
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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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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л с пр інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні засади психології вищої 

школи 

Тема 1. Психологічна характеристика 

педагогічного процесу у вищій школі 

17 3  4  10 

Тема 2. Психологічні чинники управління 

педагогічним процесом у вищій школі 

17 3  2  12 

Тема 3. Особистість в психології вищої школи 18 2  4  12 

Тема 4. Психологія діяльності та особистості 

викладача вищої школи 

18 2  4  12 

Тема 5. Навчальна діяльність як пізнання: 

сутність та особливості 

16 2  4  10 

Тема 6. Психічні пізнавальні процеси, умови їх 

удосконалення 

14 2    12 

Разом за змістовим модулем 1 100 14  18  68 

Змістовий модуль 2. Особливості педагогічного процесу у вищій школі 

Тема 7. Педагогічне спілкування у вищій школі 20 2  4  14 

Тема 8. Навчальна група як об’єкт педагогічного 

процесу 

14 2    12 

Тема 9. Педагогічний конфлікт: його 

психологічне підґрунтя та шляхи вирішення 

14 2    12 

Тема 10. Науково-педагогічна діяльність 

викладача ВНЗ 

16 2    14 

Тема 11. Психолого-педагогічні дослідження у 

вищій школі 

16 2    14 

Разом за змістовим модулем 2 80 10  4  66 

Усього годин 180 24  22  134 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Психологічна характеристика педагогічного процесу у вищій 

школі 

6 

2.  Особистість студента як об’єкта педагогічного процесу у вищій 

школі 

4 

3.  Особистість викладача як суб’єкта педагогічного процесу у вищій 

школі 

4 

4.  Навчальна діяльність як пізнання: сутність та особливості 4 

5.  Педагогічне спілкування у вищій школі 4 

Разом 22 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Теоретичні та методологічні засади психології вищої школи. 

Психологічна характеристика педагогічного процесу у вищій 

школі. Методологія психології вищої школи. Методи теоретичного 

та емпіричного дослідження. 

5 

2.  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. 

5 

3.  Психологічні чинники управління педагогічним процесом у вищій 

школі. 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. 

12 

4.   Особистість в психології вищої школи. 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. 

12 

5.  Функціональна структура діяльності викладача (Н.Кузьміна). 

Психологічні умови забезпечення викладачем основних форм 

навчання. Соціально-психологічні чинники діяльності 

12 
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викладацького колективу. Психологічна характеристика 

професійної майстерності викладача. 

6.   Навчальна діяльність як пізнання: сутність та особливості. 

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. 

5 

7.  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. 

5 

8.  Психічні пізнавальні процеси, умови їх удосконалення. 

Рекомендації щодо самостійної пізнавальної діяльності. Розвиток 

самостійності пізнавальної діяльності. 

12 

9.  Педагогічне спілкування у вищій школі. Особливості окремих 

етапів спілкування. Організованість як форма внутрішньогрупової 

інтеграції. Психічне насильство, маніпулювання, 

нейролінгвістичне програмування, зараження, наслідування, 

навіювання, переконання та участь як різновиди психологічного 

впливу. 

14 

10.  Навчальна група як об’єкт педагогічного процессу. 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. 

12 

11.  Педагогічний конфлікт: його психологічне підґрунтя та шляхи 

вирішення. Стратегії (моделі) вирішення педагогічних конфліктів. 

Формування готовності студентів щодо запобігання і розв'язання 

конфліктів. Роль вікових психологічних особливості юнацтва у 

конфліктній взаємодії. Умови ефективності типів поведінки у 

вирішенні педагогічного конфлікту. Картографія як метод аналізу 

конфлікту. 

12 

12.  Науково-педагогічна діяльність викладача ВНЗ. Індивідуальний 

стиль педагогічної діяльності. Особливості педагогічної творчості 

викладача. Умови успішного розвитку індивідуального стилю 

педагогічної діяльності. Різновиди професійно-педагогічної 

спрямованості. 

14 

13.  Психолого-педагогічні дослідження у вищій школі. Процедурні 

компоненти психологічного дослідження. Критерії надійності 

наукового дослідження. Математико-статистичний аналіз 

результатів дослідження. Методи варіаційної статистики: аналіз 

14 
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середніх та стандартних відхилень, дисперсійний аналіз, 

кореляційний аналіз, факторний аналіз. 

 Разом  134 

 

7. Методи навчання 

 

Основними організаційними формами вивчення дисципліни “Основи 

педагогіки та психології вищої школи (інформатика та програмування)” є 

наступні:  

 Лекція: вступна, інформативна для поглиблення наукових знань, 

узагальнююча, проблемна, оглядова. 

 Практичне заняття, на якому відбувається ґрунтовне опрацювання та 

засвоєння найбільш важливих і типових в методологічному відношенні тем курсу 

або однієї теми. 

 Консультація: групова, індивідуальна, тематична, проблемна, 

ситуативна. 

 Самостійна робота студента. 

 

8. Методи контролю 

При вивченні навчальної дисципліни “Основи педагогіки та психології 

вищої школи (інформатика та програмування)” здійснюються наступні види і 

форми контролю за успішністю і якістю знань студента: 

Види контролю 
  поточний контроль під час роботи у форматі змістових модулів; 

  модульний контроль після завершення змістового модуля; 

  підсумковий контроль для отримання студентом заліку; 

  підсумковий контроль (залік) за семестр. 

Форми контролю 
1. Усне опитування. 

2. Тестування. 

3. Письмова поточна контрольна робота під час роботи із змістовим 

модулем. 

4. Підсумкова письмова контрольна робота після завершення роботи над 

змістовим модулем. 

5. Підсумкова письмова контрольна робота після завершення роботи над 

усіма модулями для отримання залікового кредиту. 

6. Підсумкова письмова контрольна робота після завершення вивчення 

навчальної дисципліни. 

7. Залік. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Академічні успіхи студента оцінюються за шкалою університету в балах, за 

шкалою ECTS та за традиційною національною шкалою. 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко-

вий тест 

(залік) 

Сума 

 Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 100 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 

 

Примітка. 

Т1, Т2, ... , Т11 – теми змістових модулів. 

 

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 
 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Навчальна програма. 

2. Робоча програма. 

3. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з дисципліни «Основи 

педагогіки та психології вищої школи». 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи 

педагогіки та психології вищої школи». 
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11. Рекомендована література 

Базова 

1. Буланова-Топоркова М.В. Педагогика и психология высшей школы: 

Учебное пособие/ М.В.Буланова-Топоркова, А.В.Духовнева, Л.Д.Столяренко. – 2-
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4. Загальна психологія. / За загальною редакцією академіка С.Д. 

Максименка. Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004. 

– 704 с.  

5. И.Кон. Психология ранней юности. – М., МГУ, 1989.  

6. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: 

Навч. посібник / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.  

7. Кузьмінський А.І. Омеляненко В.Л. Педагогіка. Підручник. – К.: Знання, 

2007. – 447 с.  

8. Л.М.Карамушка. Психологія управління закладами середньої освіти. – 

К.,Ніка-Центр, 2000.  

9. Л.Подоляк, В.Юрченко. Психологія вищої школи. – К., Каравела, 2009.  

10. Мороз О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи: Навчальний посібник 

для молодих викладачів, аспірантів і майбутніх магістрів / О. Г. Мороз, О. С. 

Падалка, В. І. Юрченко. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 267 с.  

11. Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія вищої 

школи: Навч. посібник. – К.: НПУ, 2003. – 267с.  

12. Основи психології (За ред..О.Киричука та В.Роменця). – К., Либідь, 

1996.  

13. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: Навчальний 

посібник для магістрів і аспірантів. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320с.  

14. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник.2-е 

вид. – К.: Каравела, 2008. – 352с.  

15. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: практикум: Навч. 

посіб. – К.: Каравела, 2008. – 336 с.  

16. Семенова, Р.Гурін, Т.Осипова. Основи психології і педагогіки. – К., 

Знання, 2006.  
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1. Бех І.Д. Принципи сучасної освіти/ І.Д.Бех // Педагогіка і психологія: 

Вісник АПН України. – 2005. – №4. – С.5-27.  

2. Бібік Н. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування / Н. 

Бібік // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи. – К.: К.І.С., 2004. – С. 47-53.  
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3. Боришевський М. Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку й 

саморозвитку особистості / М. Й. Боришевський // Педагогіка і психологія. – 2008. 

– № 2. – С. 49-57.  

4. Введенский В. Моделирование профессиональной компетентности 

педагога / Введенский В. // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 51-55.  

5. Винославська О.В. Психологічні особливості студентської групи. 

//Практична психологія та соціальна робота. – №7. – 2005. – С.65-70.  

6. Губенко О. В. Психологічні особливості популяризації здорового 

способу життя у вищих навчальних закладах / О. В. Губенко // Практ. психологія 

та соц. робота. – 2009. – № 11. – С. 35-41.  

7. Крюкова Д.Ф. Психологічні та педагогічні проблеми професійно-

особистісного розвитку молоді./ Професійне становлення особистості: проблеми і 

перспективи: Матеріали ІІ міжн. наук.-практ. конф. – Хмельницький: ТУП. – 
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8. Меланьина А.А.Референтные отношения в группе как фактор 
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10. Хоменко А. Вчинкова дiяльнiсть i дiалогiчне спiлкування як чинники 

гуманiзацiї процесу виховання / А. Хоменко // Зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-

ту iм. В. Г. Короленка. – 2008. – Вип. 6 : Пед. науки. – С. 39-48.  

11. Юсупова Н. О. Міжособистісні стосунки студентів в аспекті віртуальної 
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