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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка вищої 

школи» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

«Магістр» зі спеціальності 053 «Психологія». 

Вагомим завданням вищої школи є розвиток неперервної освіти упродовж 

життя, інтеграція української освіти в європейський освітній простір, створення 

найбільш сприятливих умов життєдіяльності суспільства.   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є обґрунтування 

методологічних та наукових підходів до визначення сутності та структури 

навчально-виховного процесу у вищій школі, основних закономірностей та 

принципів організації навчання і виховання в ЗВО; а також розв’язання 

конкретних задач навчання і виховання (використання сучасних технологій, вибір 

відповідних методів, форм організації навчальної діяльності та засобів навчання). 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогічні знання базуються на системі 

філософських і психологічних знань (загальної, вікової та соціальної психології, 

загальної педагогіки), використовуються наукові здобутки фізіології та гігієни, 

забезпечують вивчення соціологічної наук, педагогічної майстерності. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Загальні питання психології і педагогіки вищої школи. 

2. Студент як суб’єкт психолого-педагогічної діяльності. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. розкриття теоретичних аспектів організації навчально-виховного 

процесу у вищій школі; формування у студентів умінь викладацької діяльності. 

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі вивчення 

дисципліни, є ознайомлення магістрів з віковими та індивідуально-

психологічними особливостями студентів; надання знань, умінь та навичок з 

психології та педагогіки вищої школи, які допоможуть потенційним викладачам 

вищої школи застосовувати ефективні методики викладання; обґрунтування 

методологічних та наукових підходів щодо визначення сутності та структури 
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навчального процесу у вищій школі, основних закономірностей та принципів 

організації навчання у ЗВО; розв’язання конкретних задач навчання і виховання 

(використання сучасних технологій, вибір відповідних методів, форм організації 

навчальної діяльності та засобів навчання); сприяння засвоєнню форм педагогічної 

взаємодії зі студентами, творчому використанню знань і способів діяльності; 

виховання в магістрів особистісних якостей педагога, відповідального ставлення 

до виконання обов’язків викладача ЗВО, прагнення до самовдосконалення і 

самореалізації; сприяння глибокому засвоєнню норм професійної етики психолога, 

розуміння його відповідальності перед студентами; формування в магістрів 

установки на постійний пошук психологічних, педагогічних та інших знань щодо 

вирішення проблем навчання і виховання у вищій школі. 

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

знати: 

– сутність психології та педагогіки, методи їх дослідження;  

– основні категорії психології та педагогіки; 

– особливості підготовки спеціаліста з вищою освітою; 

– психолого-педагогічні особливості студентського віку;  

– засоби діагностики та контролю навчально-пізнавальної діяльності; 

– способи організації наукової та самостійної роботи студентів; 

– основи теорії виховання та особливості організації виховного; 

– психологію суб’єктів педагогічної діяльності;  

– закономірності, форми та методи педагогічної взаємодії. 

уміти:  

– застосовувати базові психолого-педагогічні знання при організації 

навчально-виховного процесу у ЗВО; 

– застосовувати методи та прийоми психолого-педагогічного впливу на 

особистість; 

– використовувати знання з психології та педагогіки в організації навчання, 

управлінні колективом , стимулюванні соціальної активності особистості; 

– застосовувати методи психолого-педагогічного дослідження у вивченні та 

впровадженні ефективних форм і методів навчання і виховання; 
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– дотримуватися у своїй діяльності професійно-педагогічних етичних норм; 

– підтримувати і формувати сприятливий для психолого-педагогічної 

діяльності соціально-психологічний клімат у колективі; 

– володіти навичками аналізу педагогічних ситуацій, визначення і вирішення 

педагогічних завдань у студентському колективі; 

– під час педагогічної практики підготувати і провести лекційне, семінарське, 

практичне або лабораторне заняття. 

У результаті опанування навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка 

вищої школи» студенти набувають інтегральну, загальні та фахові компетентності:  

Інтегральна компетентність: здатність роз’яснювати комплексні проблеми 

в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 

глибоке переосмислення дискусійних положень теорії вищої професійної освіти та 

навчально-виховного процесу у вищій школі.  

Загальна компетентність:  

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, моделювання;  

2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

4. Здатність розробляти та управляти науковими проектами;  

5. Здатність застосовувати знання у професійній діяльності.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:  

1. Збирання, опрацювання та критика психолого-педагогічних джерел 

(нормативних актів, доктринальних джерел, передового психологічного досвіду);  

2. Здатність до аналітичного оцінювання технологій;  

3. Здатність до опрацювання та аналізу інформації щодо комунікації в організації 

навчально-виховного процесу підготовки майбутніх фахівців;  

4. Уміння формулювати та обґрунтовувати психологічні висновки, пропозиції, 

рекомендації;  

5. Навички реалізації самостійного вирішення психологічних проблем на 

конкретних прикладах.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 год. / 4 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 Загальні питання психології і педагогіки вищої 

школи 

Тема 1. Психологія і педагогіка вищої школи: предмет, завдання, методи 

1. Предмет, основні категорії, завдання психології вищої школи.  

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

3. Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як 

педагогічна система.  

4. Методи та принципи психолого-педагогічних досліджень. 

Тема 2. Діяльність та пізнавальні процеси. Пізнання як діяльність. 

1. Студент як суб’єкт власної навчально-професійної діяльності.  

2. Роль мотивації в навчально-професійній діяльності.  

3. Пізнавальні процеси як механізми психічного відображення.  

4. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів.  

5. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців.  

6. Психологічні передумови і показники успішності студентів у навчально-

професійній діяльності.  

7. Причини неуспішності студентів і шляхи їх усунення. 

Тема 3. Психологія діяльності та особистості викладача вищої школи 

1. Викладач закладу вищої освіти як організатор навчально-виховного процесу. 

2. Педагогічна культура викладача закладу вищої освіти. 

 

Змістовий модуль 2 Студент як суб’єкт психолого-педагогічної 

діяльності 

Тема 4. Особистість та управління процесом її формування. 

Індивідуально-психологічні особливості особистості. 

1. Проблема особистості в психології.  

2. Індивід і особистість. Поняття про індивідуальність.  

3. Психологічна структура особистості. Біологічне та соціальне у структурі 

особистості.  

4. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості.  
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5. Індивідуально-психологічні особливості особистості. Темперамент.  

6. Характер. Акцентуації характеру. Здібності та їх основа – задатки. 

Тема 5. Психолого-педагогічне вивчення особистості студента. 

1. Співвідношення навчання та розвитку.  

2. Студент як суб’єкт навчальної діяльності.  

3. Характеристика студента як особистості.  

4. Погляди Еріксона та Джеймса Марша на розвиток та самовизначення людини.  

5. Сучасні концепції вітчизняних учених щодо розвитку особистості в студентські 

роки.  

6. Мотивація як складний багаторівневий регулятор життєдіяльності 

людини, її поведінки, діяльності. Мотивація та навчальні мотиви. 

 Тема 6. Студент як суб’єкт педагогічної діяльності.  

1. Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або ранньої 

дорослості. Суперечливості та кризи студентського віку.  

2. Заклад вищої освіти – один із провідних факторів соціалізації особистості 

студента як фахівця.  

3. Адаптація студента до навчання у вищій школі, її види та умови ефективності.  

4. Типологічні особливості сучасних студентів. Психологія студентської групи.  

5. Психологічні особливості студентського самоврядування.  

Тема 7. Виховання особистості студента як майбутнього фахівця з 

вищою освітою 

1. Організація виховної роботи у закладі вищої освіти.  

2. Діяльність куратора студентської академічної групи. 

 

Приблизний перелік практичних занять 
Практичне заняття № 1. Розвиток системи вищої освіти в Україні та зарубіжних 

країнах. 

Практичне заняття № 2. Дидактика вищої школи. Сучасні технології навчання у ЗВО. 

Практичне заняття № 3. Самостійна робота студентів. 

Практичне заняття № 4. Основи педагогічного контролю у вищій школі. 

Практичне заняття № 5. Психологія міжособистісної взаємодії 

Практичне заняття № 6. Педагогічне спілкування. Стилі та моделі спілкування 

педагога. 

Практичне заняття № 7. Психологічна етика. Методи впливу на особистість студентів. 

Практичне заняття № 8. Психологія професійної освіти. 
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3. Рекомендована література 

Базова 

1. Варій М. Й. Загальна психологія: Підручник / Для студ. психол. і 

педагог. спеціальностей. – К.: «Центр учбової літератури», 2007. – 592 с. 

2. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : методичний 

посібник для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2003. – 316 с.  

3. Власова О. І. Педагогічна психологія : Навч. Посібник. – К.: Либідь, 

2005. – 400 с. 

4. Загальна психологія : Навч. посіб. О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська,                            

З. В. Огороднійчук та ін. – К.: А. Г. Н., 2002. – 359 с. 

5. Загальна психологія : Підручн. для студ. вищ. навч. закладів / За заг. 

ред. акад. С. Д. Максименка. – К.: Форум, 2000. – 352 с. 

6. Загірняк М. В., Поясок Т. Б. Медіапедагогіка : навч. посіб. / М. В. 

Загірняк, Т. Б. Поясок. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. – 232 с.  

7. Краевский В. В. Методология педагогики : новый этап / В. В. 

Краевский, Е. В. Бережнов. − М. : Изд. центр «Академия», 2008. − 400 с.  

8. Кузьмінський А. І. Педагогіки вищої школи : навч. посібник / А. І. 

Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.  

9. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник / А. 

І. Кузьмінський. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 241 с. 

10. Педагогика и психология высшей школы : уч. пособие / под ред. Л. Д. 

Столяренко. – Ростов на / Д : Феникс, 2002. – 544 с.  

11. Педагогіка і психологія вищої школи : навч. пос. / за ред. З. Н. 

Курлянд. – К. : 2007. – 495 с.  

12. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : 

інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / І. П. 

Підласий. – К. Видавничий дім «Слово», 2004. – 616 с.  

13. Пометун О. І. Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, 

досвід / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: Академвидав, 2002. – 135 с.  
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14. Поясок Т. Б. Застосування інформаційних технологій у навчальному 

процесі вищої школи : наук.-метод. посібник / Т. Б. Поясок. – Кременчук : ПП 

Щербатих О. В., 2009. – 104 с.  

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

студ. ВНЗ / Т. Б. Поясок. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2008. – 532 с.  

Додаткова 

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

М. Алексюк. – К. : Либідь. – 1998. – 611 с. 

2. Банк інноваційних педагогічних технологій / Автор-упорядник 

Л. В. Галіцина. – К. : Шкільний світ, 2012. – 104 с. 

3. Бойченко М. А. Моделі і технології виховання в зарубіжних країнах: 

[навч. посіб.] / М. А. Бойченко; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – 

Суми : Мрія, 2012. – 141 с.  

4. Буланова-Топоркова М. В. Педагогика и психология высшей школы / 

М. В. Буланова-Топоркова. – Ростов на / Д : Феникс, 2002. – 236 с.  
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