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1. Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

кредити ECTS 

Галузь знань 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» вибіркова 

Спеціальність                       

053 - «Психологія» 

Модулів – 1
 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 
5-й - 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

1-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітній ступінь             

магістр 

20 - 

Практичні 

20 - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

80 год. - 

Індивідуальні завдання  

0 год.  

Вид контролю: 

диференційований залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,33 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета курсу: формування у магістрантів фундаментальних знань з теорії та 

практики організації навчально-виховного процесу у вищій школі; опанування 

принципами та методами наукового пізнання; становлення гуманного 

світосприйняття, формування психолого-педагогічних умінь та навичок, які необхідні 

як для професійної викладацької діяльності, так для підвищення рівня комунікативної 

компетентності. 

Завдання курсу полягає в опануванні студентами ключових питань щодо:  

- ознайомлення магістрів з віковими та індивідуально-психологічними 

особливостями студентів; 

- надання знань, умінь та навичок з психології та педагогіки вищої школи, які 

допоможуть потенційним психологам у здійсненні професійної діяльності; 

- обґрунтування методологічних та наукових підходів щодо визначення сутності та 

структури навчального процесу у вищій школі, основних закономірностей і 

принципів організації навчання у ЗВО; 

- розв’язання конкретних задач навчання і виховання (використання сучасних 

технологій, вибір адекватних методів, форм та засобів навчання); 

- сприяння засвоєнню форм педагогічної взаємодії зі студентами, творчому 

використанню знань і способів діяльності; 

- формування у магістрів початкового досвіду проведення науково-методичної 

роботи, упровадження дослідно-експериментальних форм педагогічної 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. 
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У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 

- сутність психології та педагогіки, методи їх дослідження; 

- основні категорії психології та педагогіки; 

- особливості підготовки спеціаліста з вищою освітою; 

- вікові особливості студентського віку; 

- засоби діагностики та контролю навчально-пізнавальної діяльності; 

- способи організації наукової та самостійної роботи студентів; 

- основи теорії виховання та особливості організації виховного процесу в ЗВО; 

- 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; 

- 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. 
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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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Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ І 

ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

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

методи 

Предмет, основні категорії, завдання психології вищої школи. Зв’язок 

психології вищої школи з іншими галузями психологічних знань. Предмет, 

задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна 

система. Методи та принципи психолого-педагогічних досліджень. 

 

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

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

мотивації в навчально-професійній діяльності. Пізнавальні процеси як 

механізми психічного відображення. Організація самостійної навчально-

пізнавальної діяльності студентів. Розвиток творчого потенціалу майбутніх 

фахівців. Психологічні передумови і показники успішності студентів у 

навчально-професійній діяльності. Причини неуспішності студентів і шляхи їх 

усунення. 

 

Тема 3. Психологія діяльності та особистості викладача вищої школи 

Викладач закладу вищої освіти як організатор навчально-виховного 

процесу. 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. 

Проблема особистості в психології. Індивід і особистість. Поняття про 

індивідуальність. Психологічна структура особистості. Біологічне та соціальне 

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

Темперамент. Характер. Акцентуації характеру. Здібності та їх основа – 

задатки. 

 

Тема 5. Психолого-педагогічне вивчення особистості студента. 

Співвідношення навчання та розвитку. Студент як суб’єкт навчальної 

діяльності. Характеристика студента як особистості. Погляди Еріксона та 

Джеймса Марша на розвиток та самовизначення молодої людини. Сучасні 

концепції вітчизняних учених щодо розвитку особистості в студентські роки. 

Мотивація як складний багаторівневий регулятор життєдіяльності людини, її 

поведінки, діяльності. Мотивація та навчальні мотиви. 

 

Тема 6. Студент як суб’єкт педагогічної діяльності.  

Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або 

ранньої дорослості. Суперечливості та кризи студентського віку. Заклад вищої 

освіти – один із провідних факторів соціалізації особистості студента як 

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

ефективності. Типологічні особливості сучасних студентів. Психологія 

студентської групи. Психологічні особливості студентського самоврядування.  

 

Тема 7. Виховання особистості студента як майбутнього фахівця з 

вищою освітою 

Організація виховної роботи у закладі вищої освіти. Діяльність куратора 

студентської академічної групи. 
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Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо-

го 

у тому числі усьо-

го 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні питання психологія і педагогіки вищої школи 

Тема 1. Психологія і 

педагогіка вищої школи: 

предмет, завдання, методи 
18 2 4 - - 12 - - - - - - 

Тема 2. Діяльність та 

пізнавальні процеси. 

Пізнання як діяльність 
16 4 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 3. Психологія 

діяльності та 

особистості викладача 

вищої школи 

18 2 4 - - 12       

Разом за змістовим 

модулем 1 
52 8 10 - - 34 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Студент як субєкт психолого-педагогічної діяльності 
Тема 1. Особистість та 

управління процесом її 

формування. Індивіду-

ально-психологічні 

особливості особистості 

18 2 4 - - 12 - - - - - - 

Тема 2. Психолого-

педагогічне вивчення 

особистості студента 
18 4 2 - - 12 - - - - - - 

Тема 3. Студент як 

суб’єкт педагогічної 

діяльності 
18 4 2 - - 12 - - - - - - 

Тема 4. Виховання 

особистості студента як 

майбутнього фахівця з 

вищою освітою 

14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 2 
68 12 10 - - 46 - - - - - - 

Семестровий 

контроль – залік 
            

Усього годин 120 20 20 - - 60 - - - - - - 
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3. Теми семінарських занять 
Не передбачено 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть годин 

дфн зфн 

1.  Тема 1. Розвиток системи вищої освіти в Україні та зарубіжних країнах 4  

2.  Тема 2. Дидактика вищої школи. Сучасні технології навчання у ЗВО. 4  

3.  Тема 3. Самостійна робота студентів. 2  

4.  Тема 4. Основи педагогічного контролю у вищій школі. 2  

5.  Тема 5. Психологія міжособистісної взаємодії 2  

6.  Тема 6. Педагогічне спілкування. Стилі та моделі спілкування педагога. 2  

7.  Тема 7. Психологічна етика. Методи впливу на особистість студентів. 2  

8.  Тема 8. Психологія професійної освіти. 2  

 Усього забезпечення аудиторних занять 20  

 Забезпечення індивідуальних завдань – к/р   

 Забезпечення семестрового контролю   

 Усього  20 - 
 

6. Теми лабораторних занять 
Не передбачено 

 

7. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть годин 
дфн зфн 

1.  
Тема 1. Розвиток системи вищої освіти в Україні та зарубіжних 

країнах 
10  

2.  Тема 2. Дидактика вищої школи. Сучасні технології навчання у ЗВО. 10  

3.  Тема 3. Самостійна робота студентів. 10  

4.  Тема 4. Основи педагогічного контролю у вищій школі. 10  

5.  Тема 5. Психологія міжособистісної взаємодії 10  

6.  
Тема 6. Педагогічне спілкування. Стилі та моделі спілкування 

педагога. 
10  

7.  Тема 7. Психологічна етика. Методи впливу на особистість студентів. 10  

8.  Тема 8. Психологія професійної освіти. 10  

 Усього забезпечення аудиторних занять 80  

 Забезпечення індивідуальних завдань – к/р   

 Забезпечення семестрового контролю   

 Усього  80 - 
 

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до практичних занять; 

2) підготовка і виступ з науковими доповідями, рефератами. 

3) підготовка до контрольної роботи змістових модулів. 
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9. Методи навчання 

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

інтерактивні методи, ділові ігри, експрес-завдання, тестування, реферати, 

проекти. 
 

10. Методи контролю 

Змістовий модуль 1 

Контрольна робота №1 за тематикою самостійної роботи. 

Змістовий модуль 2 

Контрольна робота №2 за тематикою самостійної роботи. 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид занять 

Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль 

№ 2 
Сума  

 
Т1-Т3 Т4-Т7 

Лекції 5 5 10 

Практ. зан., лаб. роб., 

семін. зан. 
25 35 60 

Поточн. контр.: 

реферат 5 5 10 

Кр-1/2 10 10 20 

Усього 45 55 100 

 

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 
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12. Методичне забезпечення 

Опорні конспекти лекцій; спеціальна література; друковані періодичні 

видання; ілюстративний матеріал, відповідне програмне забезпечення. 

 

13. 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.  
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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.  

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.  

5. Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб. Вид. 2-ге, перероб., доп. / Н. П. 

Волкова. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с.  

6. Громкова М. Т. Педагогика и психология профессиональной 

деятельности : учеб. пособие для вузов / М. Т. Громкова. – М. : ЮНИТА-

ДАНА, 2003. – 415 с.  

7. Гонтаровська Н. Б. Освітнє середовище як фактор розвитку 

особистості : монографія / Н. Б. Гонтаровська; НАПН України, Ін-т пробл. 

виховання. – Д. : Дніпро – VAL, 2010. – 622 с. 

8. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. 
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– К. : Академвидав, 2004. – 352 с. 

9. Коць М. Аналіз процесу спілкування у підготовці майбутнього 

фахівця // Педагогіка і психол. проф. освіти. – Львів. – 2002. – №5. – С. 191-197. 

10. Кудіна В. В. Педагогіка вищої школи / Кудіна В. В. Соловей М. І., 

Спіцин Є. С. – К.: Ленвіт, 2007. – 194 с.  

11. Лозниця В. С. Основи психології та педагогіки – К., 2001. – 282 с. 

12. Наволокова Н. П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. 

/ Н. П. Наволокова. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 360 с.  

13. Падалка О. С. Педагогічні технології. Навчальний посібник / 

Падалка О. С., Нісімчук А. С., Смолюк І. О., Шпак О. Т. – К. : Вид-тво«Укр. 

енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. – 256 с. 

14. 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.  

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

досвід / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К. : Академвидав, 2002. – 135 с.  

16. Психология и педагогика / под ред. В. И. Жукова, Л. Г. Лаптева,                        

В. А. Сластенина. – М., 2004. – 336 с. 

17. Психология и этика делового общения. Учебник для вузов под ред.                                 

В. Н. Лавриненко – М., 2000. – 228 с. 

18. Софій Н. А. Інноваційні методи навчання та викладання : теоретичне 

підґрунтя та методика використання / Н. А. Софій. – К. : Проект «Рівний доступ 

до якісної освіти», 2007. – 360 с.  

19. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки. – К., 

2003. – 342 с. 

20. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Т. І.Туркот. – К. : Кондор, 2011. – 628 с.  


