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Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Курс «Психологія і педагогіка вищої школи» - одна з важливих дисциплін в системі вищої 

освіти. Предметом вивчення навчальної дисципліни для студентів другого освітнього рівня 

(магістерського) - є методологічні основи педагогіки та психології ̈ вищої ̈ школи, сучасні методики 

викладання навчальних дисциплін, особливості дидактичних прийомів та методик інноваційних 

технологій̆, що забезпечують якість освіти та контролю за рівнем навчальних досягнень студентів, 

особливостей̆ діяльності викладача та його професіоналізм. Засвоєний матеріал курсу здобувачами 

забезпечить обізнаність в особливостях організації ̈ освітнього процесу сучасного навчального 

закладу вищої ̈ школи та ознайомлення з процесами реформування вищої ̈ освіти в Україні, а також 

вимог до професіоналізму викладача.  

Дисципліна «Психологія і педагогіка вищої школи» спрямована на формування у студентів 

цілісного й системного розуміння психолого-педагогічних проблем становлення особистості та 

професійної підготовки студентів в умовах вищого закладу освіти; пізнання психологічних 

закономірностей і умов ефективності процесу професійної освіти у вищій школі; забезпечення 

засвоєння теоретичних основ організації освітнього процесу у вищому закладі освіти та наукових 

основ управління вищою школою. 

 

2. Мета навчальної дисципліни: ознайомлення здобувачів другого магістерського 

освітнього рівня  з теорією та практикою навчання, виховання й управління у вищій школі, 

психологічними закономірностями освітнього процесу та співпраці між викладачем і студентом, 

студентською групою, формування їх готовності до викладацької діяльності у закладах вищої освіти, 

організації науково-дослідної та інноваційної діяльності. 

 

. Пререквізити. Ефективність засвоєння даного курсу підвищує вивчення наступних дисциплін: 

«Основи педагогіки, «Дидактика», «Педагогічна психологія», «Педагогічна майстерність». 

 

. Результати навчання.  

У результаті засвоєння змісту навчальної дисципліни студент повинен: 

 а) знати:  

- теоретичні основи педагогіки та психології вищої школи як науки та навчальної дисципліни;  

- структуру, зміст системи вищої освіти в Україні та особливості управління нею; 

- основні категорії дидактики вищої школи та нормативні документи, що визначають зміст вищої 

освіти;  

- структуру, особливості та психологічні закономірності організації освітнього процесу у вищій 

школі; 

- специфіку застосування інноваційних педагогічних технології в освітньому процесі вищої школи; 

- основні дидактико-методичні засади контролю  та оцінювання результатів навчальних досягнень 

студентів; 

- особливості індивідуальної та позааудиторної навчально-виховної роботи зі студентською 

молоддю; 



- психологічні особливості студентського віку та становлення особистості студента як майбутнього 

фахівця; 

- психологію педагогічної діяльності викладача вищої школи та професійні вимоги до неї;  

- шляхи конструктивного подолання бар'єрів і вирішення конфліктів у педагогічній взаємодії «викладач 

- студент». 

 

б) уміти: 

- аналізувати зв'язки педагогіки з системою педагогічних наук та іншими науками; 

- складати план навчальних занять (лекції, семінарських, лабораторних) у вищій школі та 

аналізувати засоби діагностики; 

- використовувати інтерактивні ігрові методи та методики інноваційних технологій навчання у 

підготовці фахівців; 

- планувати та реалізовувати організаційно-виховну роботу  куратора академічної групи; 

- давати психологічну характеристику студентського періоду життя людини, визначати механізми 

соціалізації особистості у студентському віці;  

- складати характеристику студента та студентської групи;  

- визначати зв’язки між рівнем інтелектуального і особистісного розвитку студентів та формами і 

методами впливу на результати навчання та виховання; 

- складати програму особистісного самовдосконалення та програму «Я концепція майбутнього 

фахівця". 

 

. Опис навчальної дисципліни 

.1. Загальна інформація 

 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Форма навчання 

денна  заочна  

К-сть кредитів  – 3 

  
Обов’язкова 

  

Модулів – 1 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 5-й 5-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – за 

вибором студента до ЗМ 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

90 

9-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –  2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Рівень вищої освіти – другий 

магістерський 

 

30 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

0 год. 0 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 



60 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання 

Підсумковий контроль -екзамен 

 

.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назва 

модулів 
Теми лекції 

Кількість годин 

Л С.р. 

Д З Д З 
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 1.1. Теоретичні основи педагогіки вищої 

школи як науки та навчальної дисципліни 

2  4  

 1.2. Вища освіта України. Система вищої 

освіти в Україні та управління нею. 

2  4  

 1.3. Дидактика вищої школи. 

 Зміст освіти у  закладах вищої освіти. 

Внутрішня система забезпечення якості 

вищої освіти та якості освітньої діяльності 

2  5  

 1.4. Організація освітнього процесу у вищій 

школі: особливості організації освітнього 

процесу у вищій школі управління освітнім 

процесом; методи,  та форми навчання. 

Студентоцен-тризм в освітньому процесі 

6  8  

 1.5. Інноваційні технології навчання у вищій 

школі 

2  4  

 1.6. Контроль та оцінювання результатів 

навчальної  діяльності здобувачів  вищої 

освіти. 

2  4  

 1.7. Організація позааудиторної  

виховної роботи у ЗВО та академічній групі 

2  4  

Модульна контрольна робота – 1год. 
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2.1. Психологія вищої школи як наука і 

навчальна дисципліна 

2  4  

2.2. Студент як об’єкт і суб’єкт навчально-

професійної діяльності у вищому навчальному 

закладі. 

2  4  

2.3. Студентство як соціальна група та її 

психологічні особливості 

2  4  

2.4. Становлення особистості студента як 

майбутнього фахівця з вищою освітою у 

навчально-професійній діяльності 

2  4  

2.5. Психологічні особливості професійної 

діяльності  викладача вищої школи. 

Професіоналізм та педагогічна майстерність у 

педагогічній діяльності викладача. 

2  5  

2.6. Психологія педагогічної комунікативної 

взаємодії викладача зі студентами. 

2  6  

 2.7.Протиріччя і конфлікти у 

педагогічній взаємодії та шляхи їх 

запобігання й вирішення. Доброчесність  як 

2  6  



основний принцип суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії викладача зі студентством 

Модульна контрольна робота – 1год. 

Всього годин: 30 8 60 82 

 

 

Зміст завдань для самостійної роботи  
 

Завдання для СРС  

з курсу «Педагогіка і психологія вищої школи» 

Модуль 1 «Педагогіка вищої школи» 

№ Тема Завдання Максимальна 

кількість балів 

1. Тема 2  Розробити модель вищої освіти України на основі 

аналізу її системи (рівні вищої освіти, ступені вищої 

освіти, типи ВНЗ тощо). 

(аркуш А4) 

12 

2. Тема 5 Розробити поширений план лекційного заняття з 

курсу вашої спеціальності (тема на вибір)  

(на аркушах А4) 

12 

3. Тема 5 Розробити поширений план семінарського 

заняття з курсу вашої спеціальності (тема на 

вибір)  

(на аркушах А4)  

12 

4. Тема 6  Розробити план виховної роботи куратора в 

академічній групі (на рік). 

(на аркушах А4) 

12 

5. Всі теми Модульна контрольна робота 12 

 

Всього 

 

60 балів 

 

Кількість набраних студентом балів за модуль множиться на  коефіцієнт 0,5.  

Завдання для СРС 

з курсу «Педагогіка і психологія вищої школи» 

Модуль 2. «Психологія вищої школи» 

№ Тема Завдання Кількість 

балів 

1. До кожної теми Скласти словник основних понять з кожної теми  

(на аркушах А4, або у тоненькому зошиті) 

12 

2.  Скласти психологічну характеристику студента 

групи (за власним вибором) 

(аркуш А4) 

12 

3.  Скласти психологічну характеристику 

студентської  групи 

(на аркушах А4) 

12 

4.  Скласти самохарактеристику:  

– «Я – як особистість»; 

– «Я – як  майбутній фахівець» 

12 



(на аркушах А4)  

5. 

 

Всі теми Модульна контрольна робота 12 

Всього 

 

60 балів 

 

Кількість набраних студентом балів за модуль множиться на  коефіцієнт 0,5.  

 
Індивідуальні завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є складовою підсумкового контролю. 

Студентам пропонується з даної навчальної дисципліни виконати наступні завдання: 

1. Скласти психологічний портрет майбутнього фахівця. 

2. Психолого-педагогічні та соціальні аспекти підвищення якості підготовки кадрів відповідного 

профілю.  

3. Становлення багаторівневої системи підготовки кадрів в університеті.  

4. Зміст освіти в системі підготовки фахівців за профілем.  

5. Структура системи навчального процесу.  

6. Дидактичні принципи навчання та їх розвиток.  

7. Показники якості підготовки фахівців, критерії оцінки якості навчання.  

8. Цілі, види і форми контролю якості навчання.  

9.   Професійна майстерність викладача.  

10. Контроль якості викладання дисциплін управлінського циклу.  

11. Диференціація контролю знань, умінь і навичок студентів.  

12. Комплексний аналіз якості підготовки кадрів за результатами контролю.  

13. Навчально-методична документація кафедри: нормативна, планова,  методична, навчальна, 

звітно-інформаційна.  

14. Розробка часткових методик викладання.  

15. Створення навчально-методичного комплексу з дисципліни.  

16. Інноваційні технології навчання у вищій школі.  

17. Психологія взаємовідносин студентів і викладачів при аудиторній роботі.  

18. Проблеми уваги у студентській аудиторії.  

19. Упровадження модульно-рейтингової технології навчання.  

20. Самостійна робота студентів у процесі навчання.  

21. Характеристика навчальних програм відповідної спеціальності 

22. Мотивація і стимули успішного навчання студентів і ефективної роботи викладачів.  

23. Методи активізації навчання та організація їх впровадження.  

24. Альтернативні системи навчання. Пошук шляхів удосконалення освіти. 

 

 

 

. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  



Головна мета контролю – визначити якість засвоєння навчального матеріалу студентами, 

ступінь відповідності сформованих умінь та навичок цілям та завданням навчання. У процесі 

вивчення курсу «Педагогіка і Психологія вищої школи » використовуються наступні методи 

контролю: 

 спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю студентів 

 усне опитування 

 програмований контроль 

 письмове опитування 

 дидактичні тести 

 самостійна робота студента тощо. 

Формою підсумкового  контролю є екзамен.  

 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів є: 

контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі 

та ін.); 

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

  
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсум

ковий 

тест 

(іспит) 

Сума 

Вступ 

Модуль 1. Педагогіка Модуль2. Психологія 

Самостійна 

робота 

студента 
40 100 

 

Т1 

 

 

Т1.2 

 

Т1.3 

 

Т1.4 

 

Т1.5 

 

Т1.6 

 

Т1.7 

 

Т2.1 

 

Т2.2 

 

Т2.3 

 

Т2.4 

 

 

Т25 

 

 

Т2.6 

 

 

Т2.7 

 

 

Т.3.1 

 

 

Т3.2 

 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 

 

60 100 

 

 

5. Рекомендована література -основна 

Основна 

1. Андреева Г. М. Социальная психология. – М. : Аспект-пресс, 2000. 
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педагогічної і психологічної наук в Україні 1992- 2002 : зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України / 
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