




                                                                        

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 

Галузь знань 

01 «Освіта» 
(шифр і назва) 

Нормативна 
Напрям підготовки 

_________________________ 
(шифр і назва) 

Змістових модулів –2 

Спеціальність 

013 «Початкова освіта» 

(шифр і назва) 

Рік підготовки 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

передбачено навчальним 

планом 
 (назва) 

1-й  

Загальна кількість годин – 

120 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –4 год. 

 

 

Семестр Триместр 

2-й  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: магістр 

Лекції 

60 год. .  

Практичні 

-.  

Семінарські 

30 год.  

Лабораторні 

-  

Самостійна робота 

30 год.  

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

  
Співвідношення кількості годин занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: 

 

для денної форми навчання: аудиторні – 75,0 %; самостійна робота – 25,0 %; 
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Мета дисципліни – забезпечити загальну теоретичну підготовку магістрів у 

галузі психології та педагогіки вищої школи, яка слугуватиме основою для їхньої 

практичної роботи, що пов’язана з викладацькою діяльністю. 

При вивченні дисципліни вирішуються такі основні завдання:  

– засвоїти систему психолого-педагогічних знань і набути практичні уміння  

аналізу й оцінки педагогічних і психологічних явищ, які породжуються умовами  

навчально-виховного процесу у вищій школі; 

– опанувати знаннями про психологічні особливості студентського періоду  

життя; 

– усвідомити закономірності професійного становлення та особистісного   

зростання майбутніх фахівців; 

– вивчити психологічні аспекти навчання і виховання студентської молоді; 

– сприяти професійному самовизначенню і набуттю студентами професійно-

педагогічної ідентичності; 

– на основі самопізнання формувати власний стиль науково-педагогічної 

діяльності та професійного спілкування. 

В процесі навчання у студентів мають бути сформовані наступні компетенції: 

Загальні: 

ЗК.1.  Здатність використовувати знання сучасних проблем науки і освіти при 

вирішенні освітніх та професійних завдань. 

ЗК.2.  Здатність самостійно здобувати за допомогою інформаційних технологій і 

використовувати в практичній діяльності нові знання і вміння, в тому числі, в нових 

галузях знань, безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності. 

ЗК.3.  Здатність забезпечувати математичний супровід типових науково-

дослідницьких і практичних завдань у професійній галузі та інтерпретувати 

отримані математичні результати. 

ЗК.4.  Здатність до застосування методів теоретичного й експериментального 

дослідження, основних методів математичного аналізу і моделювання, стандартних 

статистичних пакетів для обробки даних, отриманих при вирішенні професійних 

завдань. 
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ЗК.5.  Здатність здійснювати професійну та особисту самоосвіту, проектувати 

подальший освітній маршрут і професійну кар'єру. 

ЗК.6.  Готовність до дотримання кодексу наукової етики – встановлених та 

визнаних науковою спільнотою норм поведінки, правил, моралі наукових 

працівників, зайнятих в сфері науково-технологічної та науково-педагогічної 

діяльності. 

ЗК.7.  Готовність до використання програмних засобів роботи у глобальних 

комп'ютерних мережах, використання ресурсів Інтернету; володіння основними 

методами та засобами отримання, зберігання, переробки інформації. 

ЗК.8.  Здатність формувати ресурсно-інформаційні бази для вирішення 

професійних завдань. 

ЗК.9.  Здатність ставити і вирішувати комунікативні завдання у всіх сферах 

спілкування, керувати процесами інформаційного обміну в різних комунікативних 

середовищах. 

ЗК.10.  Здатність до прийняття організаційно-управлінських рішень в 

нестандартних ситуаціях та готовність нести відповідальність за них. 

ЗК.11.  Здатність працювати в команді: вміння ставити актуальні завдання, 

спрямовувати свої зусилля на досягнення цілей, вмотивовувати всіх суб’єктів 

соціальної взаємодії на їх розв’язання; будувати свою діяльність відповідно до 

моральних, духовних, етичних і правових норм, працюючи в команді; володіти 

навичками самоорганізації та саморегуляції. 

ЗК.12.  Здатність до використання правових знань для захисту своїх професійних і 

громадських інтересів і прав. 

ЗК.13.  Здатність до вільної письмової й усної комунікації державною і рідною 

мовами; володіння нормами української літературної мови та функціональними 

стилями мови.  

ЗК.14. Здатність використовувати іноземну мову в усній і письмовій формі для 

комунікації в навчальній, науковій, професійній і соціально-культурній сферах 

спілкування. Здатність працювати з текстами за професійним спрямуванням на 

іноземній мові. 
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Професійні компетенції: 

ФК.1. Здатність застосовувати сучасні методики та технології організації і 

реалізації освітнього процесу на різних освітніх рівнях в різних освітніх установах. 

ФК.2. Здатність використовувати сучасні технології діагностики та оцінювання 

якості освітнього процесу. 

ФК.3. Здатність формувати освітнє середовище і використовувати свої 

здібності в реалізації завдань інноваційної освітньої політики. 

ФК.4. Здатність керувати дослідницькою роботою учнів. 

ФК.5. Готовність до розробки і реалізації методичних моделей, методик, 

технологій і прийомів навчання, до аналізу результатів процесу їх використання в 

освітніх закладах різних типів. 

ФК.6. Готовність до систематизації, узагальнення та поширення методичного 

досвіду (вітчизняного і зарубіжного) у професійній області. 

ФК.7. Готовність вивчати стан і потенціал загальної середньої освіти як керованої 

системи і її макро- і мікрооточення шляхом використання комплексу методів 

стратегічного і оперативного аналізу. 

ФК.8. Готовність досліджувати, проектувати, організовувати й оцінювати 

реалізацію управлінського процесу у початковій освіті з використанням 

інноваційних технологій менеджменту, відповідних загальним і специфічним 

закономірностям розвитку керованої системи. Готовність організовувати командну 

роботу фахівців для вирішення завдань розвитку  

ФК.9. Здатність застосовувати сучасні методики та технології організації і 

реалізації освітнього процесу на різних освітніх рівнях в різних освітніх установах. 

ФК.10. Здатність використовувати сучасні технології діагностики та оцінювання 

якості освітнього процесу. 

ФК.11. Здатність формувати освітнє середовище і використовувати свої 

здібності в реалізації завдань інноваційної освітньої політики. 

ФК.12. Здатність керувати дослідницькою роботою учнів. 
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ФК.13. Готовність до розробки і реалізації методичних моделей, методик, 

технологій і прийомів навчання, до аналізу результатів процесу їх використання в 

освітніх закладах різних типів. 

ФК.14. Готовність до систематизації, узагальнення та поширення методичного 

досвіду (вітчизняного і зарубіжного) у професійній області. 

ФК.15. Готовність вивчати стан і потенціал загальної середньої освіти як 

керованої системи і її макро- і мікрооточення шляхом використання комплексу 

методів стратегічного і оперативного аналізу. 

ФК.16. Готовність досліджувати, проектувати, організовувати й оцінювати 

реалізацію управлінського процесу у початковій освіті з використанням 

інноваційних технологій менеджменту, відповідних загальним і специфічним 

закономірностям розвитку керованої системи. 

ФК.17. Готовність організовувати командну роботу фахівців для вирішення 

завдань розвитку освітньої установи, реалізації дослідно-експериментальної роботи 

у закладів (в тому числі у сфері інклюзивної або додаткової, несистемної освіти). 

ФК.18. Готовність використовувати індивідуальні та групові технології 

прийняття рішень в управлінні установою початкової освіти, спираючись на 

вітчизняний і зарубіжний досвід. 

ФК.19. Готовність до здійснення педагогічного проектування освітнього 

середовища початкової школи, освітніх програм та індивідуальних освітніх 

маршрутів відповідно до особистісно-зорієнтованої моделі освіти дітей молодшого 

шкільного віку. 

ФК.20. Здатність проектувати форми і методи контролю якості освіти, а також 

різні види контрольно-вимірювальних матеріалів, в тому числі на основі 

інформаційних технологій і на основі застосування зарубіжного досвіду. 

ФК.21. Готовність проектувати новий навчальний зміст початкової освіти, 

технології і конкретні методики навчання. 

ФК.22. Здатність до взаємодії з батьківською спільнотою, налагодження 

соціально-педагогічного патронажу, пропагування педагогічних знань серед 

широких верств населення. 
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ФК.23. Готовність розробляти стратегії просвітницької діяльності та 

просвітницькі програми з метою популяризації наукових знань і культурних 

традицій. 

ФК.24. Готовність до використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій та ЗМІ для вирішення культурно-просвітницьких завдань. 

ФК.25. Здатність здійснювати моніторингову діяльність в управлінні освітньою 

установою і системою початкової освіти. 

ФК.26. Здатність організовувати науково-методичну та інноваційну діяльність в 

системі початкової освіти.  

ФК.27. Здатність до здійснення контролю за діяльністю освітніх закладів, 

проведення атестації закладу початкової освіти. 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ  ВИЩОЇ ШКОЛИ 
  

Тема 1. Предмет, завдання та методи  психології вищої школи 

Виникнення психології вищої школи як нової галузі психологічних знань.  

Основні напрями реформування вищої освіти та науки у XXI столітті. Предмет і 

основні категорії психології вищої школи як нової галузі психологічної науки. 

Завдання психології вищої школи на сучасному етапі реформування вищої освіти в 

Україні. Зв'язок психології вищої школи з іншими науками. Методологія і принципи 

психологічного дослідження. Класифікація методів збору та інтерпретації 

емпіричних  психологічних фактів. Поняття про методику психологічного 

дослідження. Дослідницькі вміння. Етика дослідника. 
 

Тема 2. Загальна психологічна характеристика студентського віку 

Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або 

ранньої дорослості; суперечливості та кризи студентського віку. Наголошується про 

те, що вищий навчальний заклад  – один із провідних факторів соціалізації 

особистості студента як фахівця.  Розкривається сутність адаптації студента до 

навчання у вищій школі, її видах та умовах ефективності. Наводяться типологічні 

особливості сучасних студентів. 
 

Тема 3. Професійне становлення  особистості студента як майбутнього 

фахівця з вищою освітою 

У даній темі розглядається:  навчально-професійна діяльність як провідна, її 

ознаки. Подається інформація про професіоналізацію особистості студента як 

новоутворення віку, а також фахова компетентність як показник психологічної 

готовності до професійної діяльності. Розкривається роль самовиховання в 
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професійному зростанні студента. 
 

Тема 4. Психологія  студентської групи 

У даній темі розглядається поняття: психологічні особливості студентської 

групи та її структура; розвиток студентської групи,  характеристика студентського 

колективу; міжособистісні  стосунки в студентській групі; проблема лідера та 

лідерства; психологічні особливості студентського самоврядування. 
 

 

Тема 5. Психологія виховання студентської молоді 

Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою та завдання 

виховання студентів. Мета і зміст виховання студентської молоді. Блоки навчально-

професійної діяльності  студентів: операційно-дійовий блок, блок потреб, мотивів і 

інтересів, блок міжособистісного та ділового педагогічного спілкування викладача і 

студентів. Психологічні механізми формування якостей особистості та аналіз 

відповідних функцій виховання. Виховання в широкому значенні слова.  

Система суспільних цінностей, соціальних норм буття. Духовність. 

Національна самосвідомість. Функції національної самосвідомості. Українські 

народні цінності. Стратегічні орієнтири виховання студентів у ВНЗ. Вчинок. Етапи 

становлення моральної свідомості та критерії моральної вихованості. Основні 

напрями реалізації виховних функцій у вищому навчальному закладі та їх 

характеристика. 
 

Тема 6. Труднощі та бар’єри в професійно-педагогічному спілкуванні 

викладачів і студентів 

Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі студентами. 

Педагогічне спілкування. Функції спілкування: соціально-перцептивна, 

комунікативно-поведінкова, емоційна, соціальна самопрезентація. Психологічна 

характеристика педагогічної взаємодії. Характеристика професійно-педагогічного 

спілкування (за В.О. Кан-Каликом). Значення педагогічного спілкування як форми 

контактної педагогічної взаємодії. Труднощі та бар’єри в професійно-педагогічному 

спілкуванні викладачів і студентів. Діалогічне спілкування, його психологічна 

характеристика. 

 

Тема 7. Психологія професійної освіти 

Психологічні основи професійного самовизначення та класифікація професій. 

Психологія професійного становлення особистості. Професійна готовність 

спеціаліста. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ: 
 

Тема 8. Теоретичні та методичні основи педагогіки вищої школи 

Концептуальні напрямки розвитку вищої освіти в Україні. Болонський процес 

як засіб інтеграції  і демократизації вищої освіти. Адаптація вищої освіти України 

до вимог Болонського процесу. 

Роль вищої освіти у сучасній цивілізації. Предмет та основні категорії 
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педагогіки вищої школи. Методи та методика сучасного науково-педагогічного 

дослідження. 

 

Тема 9. Система вищої освіти як особливий соціальний інститут. 

Нормативні вимоги до освітньо-виховного процесу у вищій школі 

Нормативні вимоги до освітньо-виховного процесу у вищій школі Поняття 

про соціальні інститути та інститути соціалізації. Першочергові завдання які має 

вирішити система вищої освіти України. Особливості сучасної системи вищої освіти 

України як соціального інституту. 

 

Тема 10. Українське студентство як особлива соціально-демографічна 

група молоді 

Поняття «студентство», історичні та соціальні аспекти.  Права і обов’язки 

студентів.  Студентство як об’єкт педагогічної діяльності. Адаптація студентства до 

умов навчання в вузі. 

  

Тема 11. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу 

Сутність поняття культури. Педагогічна культура викладача вищого 

навчального закладу. Спілкування як компонент професійної педагогічної 

діяльності. Мовленнєва культура педагога та її роль в навчально-виховному процесі. 

Загальне поняття педагогічної техніки викладача вузу. 

 

Тема 12. Організація навчального процесу у вищій школі 

Сутність процесу навчання у структурі цілісного педагогічного процесу 

вищого навчального закладу. Функції  навчання у вищому навчальному закладі. 

Компоненти  навчального процесу вищого навчального закладу. Структура процесу 

навчання. 
 

Тема 13. Сучасні технології та методи навчання у вищій школі 

Поняття про методи навчання та їх класифікацію Методи викладання. 

Методи учіння. Сучасні технології та методи навчання у вищому навчальному 

закладі. Моделювання як метод наукового дослідження і метод навчання. 
 

Тема 14-15. Теоретичні та методичні основи викладання навчальних 

дисциплін 

Методика читання лекцій. Методика проведення практичних і семінарських 

занять. Методика оцінки знань, вмінь та навичок  (прийняття екзаменів і заліків). 

Методика організації курсового і дипломного проектування. Організація практичної 

підготовки фахівців. Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна (вечірня) форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

  л с/п лаб ср  л с/п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  Основи психології вищої школи 

1. Предмет, завдання та 

методи  психології вищої 

школи 

2 2 - - - - - - - - - 

2. Загальна психологічна 

характеристика 

студентського віку 

10 4 4 - 2 - - - - - - 

3. Професійне становлення 

особистості студента як 

майбутнього  

фахівця з вищою освітою 

8 4 2 - 2 - - - - - - 

4.  Психологія  

студентської групи 
8 4 2 - 2 - - - - - - 

5. Психологічний аналіз 

учіння студентів 
4 4 - - -       

6. Психологія виховання 

студентської молоді 
4  2 - 2 - - - - - - 

7. Труднощі та бар’єри в 

професійно-педагогічному 

спілкуванні викладачів і 

студентів 

10 4 4 - 2 - - - - - - 

8.  Психологія особистості 

та діяльності викладача 

вищої школи 
2 2 - - - - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем І 
48 24 14 - 10       

Змістовий модуль 2. Основи педагогіки вищої школи 

8. Теоретичні та методичні 

основи педагогіки вищої 

школи 

8 4 - - 4 - - - - - - 

9. Система вищої освіти як 

особливий соціальний 

інститут. Нормативні 

вимогидо освітньо-

виховного процесу у 

вищій школі   

10 4 2 - 4 - - - - - - 

10. Українське 

студентство як особлива 

соціально-демографічна 

12 4 4 - 4 - - - - - - 
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група молоді 

11. Педагогічна культура 

викладача вищого 

навчального закладу 

8 4 2 - 2 - - - - - - 

12. Організація навча-

льного процесу у вищій 

школі 

6 4 - - 2 - - - - - - 

13. Сучасні технології та 

методи навчання у вищій 

школі 

8 4 4         

14-15. Форми організації 

навчально-виховного 

процесу у вищій школі 

 

8 8          

1. Методи, організаційні 

форми й засоби виховної 

роботи у вищій школі 

12 4 4 - 4 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 2 

72 36  16 - 20 - - - - - - 

Всього годин 120 60 30 - 30 - - - - - - 
 

5. Теми семінарських занять 
 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1. Загальна психологічна характеристика студентського віку 4 

2.  Професійне становлення особистості студента як майбутнього  

фахівця з вищою освітою 

2 

3.   Психологія  студентської групи 2 

4. Психологія виховання студентської молоді 2 

5. Труднощі та бар’єри в професійно-педагогічному спілкуванні 

викладачів і студентів 

4 

6.  Система вищої освіти як особливий соціальний інститут. 

Нормативні вимоги до освітньо-виховного процесу у вищій школі 

2 

7. Українське студентство як особлива соціально-демографічна група 

молоді 

4 

8. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу 2 

9. Організація навчального процесу у вищій школі 4 

10. Розробка лекції або семінарського заняття за фахом 4 
 

6. Теми практичних занять 
 

Практичних занять не заплановано. 

 

 

7. Теми лабораторних занять 
 

Лабораторних занять не заплановано. 
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6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є 

невід’ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни. Її зміст 

визначається робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, 

завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечується 

системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної 

навчальної дисципліни, а саме: підручниками, навчальними та методичними 

посібниками, конспектами лекцій, практикумами, методичними вказівками тощо. 

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати 

можливість проведення самоконтролю з боку студентів. Навчальний матеріал 

дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у 

процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з 

навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять. 

Зміст СРС з конкретної дисципліни може складатися з таких видів роботи: 

− підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських, 

лабораторних тощо); 

− виконання практичних завдань протягом семестру; 

− самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно з 

навчально-тематичним планом; 

− переклад іноземних текстів встановлених обсягів; 

− виконання контрольних робіт студентами заочної і дистанційної форм 

навчання; 

− підготовка і виконання завдань, передбачених програмою практичної  

підготовки, в тому числі курсового проектування, тощо; 

− підготовка до усіх видів контролю, в тому числі до курсових, модульних і 

комплексних контрольних робіт та підсумкової державної атестації (державних 

іспитів, виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра чи 

спеціаліста/магістра); 

− інші види діяльності, що ініціюються університетом, факультетом, кафедрою 

й органами студентського самоврядування. 

При складанні плану самостійної роботи студента необхідно виходити з 

загального обсягу годин, що відводиться на самостійну роботу з дисципліни, видів 

самостійної роботи, що плануються для виконання студентом, загального тижневого 

бюджету часу студента, фізіологічно обґрунтованих норм навчального 

навантаження тощо. 

Нереальність виконання домашніх завдань через великі обсяги, недостатнє 

методичне забезпечення дисципліни призводять до зниження якості навчання, 

перешкоджають виконанню завдань з інших дисциплін, що вивчаються у семестрі. 

 

8.1. Перелік питань для самостійного вивчення 

 

1. Вимоги до модернізації вищої освіти України у XXI столітті. 

2. Особистісно орієнтована освіта як парадигма сучасної педагогіки. 

3. Принципи побудови особистісно-орієнтованої освіти. 
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4. Основи теорії особистісно-орієнтованого виховання. 

5. Виховання студента як розвиток особистості. 

6. Рушійні сили становлення і розвитку особистості у процесі виховання. 

7. Стандартизація у сфері освіти. 

8. Мета і завдання стандартизації вищої освіти. 

9. Стандартизація, професійна компетентність і конкурентоспроможність 

випускників вищих навчальних закладів. 

10. Сучасна вища школа і Болонський процес. 

11. Освіта як процес: технологія, наука і мистецтво педагогічної діяльності. 

12. Освіта як результат: грамотність –  освіченість – професійна 

компетентність –  культура –  менталітет. 

13. Освітній процес як педагогічна система. 

14. Особистісні якості, необхідні викладачу вищої школи XXI століття. 

15. Викладач як суб'єкт педагогічного процесу. 

16. Особистісно-професійний саморозвиток викладача. 

17. Психологічна характеристика особистісних якостей сучасного викладача. 
 

8.2. Розподіл часу самостійної роботи 
№ 

п/п 
Види робіт Номер теми Кількість годин 

1 2 3 4 

1. Опрацювання програмного матеріалу, що не 

викладається в лекціях 
1-9 10 

2. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою курсу 
2, 4, 6, 8 12 

3.  Виконання індивідуальних навчально-

дослідних завдань 
4, 8 12 

2. Підготовка до поточних семінарських занять 2, 3, 4, 6, 8  6 

3. Підготовка до модульної діагностики 1-9 10 

Всього 50 
 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 Індивідуальні завдання  мають за мету сформувати у студентів перші навички 

самостійних досліджень. Вони є важливим етапом підготовки до виконання 

курсових робіт з психолого-педагогічних дисциплін та дипломної роботи при 

проходженні магістерської підготовки. Теми індивідуальних завдань визначають 

викладачі, які ведуть семінарські заняття. Терміни виконання та способи оцінки 

визначаються картою. 

Виконується  студентом під керівництвом викладача  і  полягає у виконанні 

індивідуальних завдань, що є однією з форм організації навчального процесу у 

вищих навчальних закладах. Індивідуальні завдання (реферати, розрахункові, 

графічні, курсові проекти чи роботи тощо) видаються студентам в терміни, 

передбачені робочою навчальною програмою. Виконання індивідуальних завдань 

створює умови для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має 
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на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у 

процесі навчання, а також застосування знань на практиці. 

Індивідуальна робота студентів під керівництвом викладача виконується, 

якщо у робочому навчальному плані спеціальності вона передбачена. Індивідуальні 

завдання виконуються самостійно і не входять до тижневого аудиторного наванта-

ження студента. Викладач контролює виконання індивідуального завдання на 

консультаціях, графік яких розробляється і затверджується завідувачем кафедрою на 

початку семестру. 

До індивідуальних завдань відноситься: написання рефератів, есе, виконання 

розрахункових, графічних робіт, аналіз практичних, проблемних ситуацій, 

підготовка результатів власних досліджень до виступу на конференції, участь в 

олімпіадах тощо. Особливим видом індивідуальних завдань є виконання курсових і 

дипломних робіт (проектів), яке здійснюється відповідно до робочого навчального 

плану та існуючих вимог щодо їх змісту. 
 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Методи навчання – це система способів управління пізнавальною діяльністю 

студентів.  
 

Форма занять 

 

Методи навчання 

№ тем, де 

використовується 

даний метод 

Лекції Проблемне викладання: чітке формулювання 

основних понять, їхня практична спрямованість, 

приклади проблемних ситуації і залучення аудиторії 

до їхнього вирішення  

1-12 

Періодичний діалог з аудиторією 1-12 

Використання ілюстративного матеріалу й технічних 

засобів навчання (мультимедійних систем) 

1-12 

Використання елементів професійного гумору 1-12 

Практичні   Не передбачено 

Семінарські Організація роботи на занятті у формі ділової, 

рольової гри 

3, 6, 10, 12 

Диспут 5, 9, 11, 12 

Конференція 4, 5, 7 

«Круглий стіл» за тематикою самостійної роботи 9, 10 

Дискусія з актуальних проблемних питань 3, 5, 9, 11, 12 

Використанням імітаційних методів вивчення 

дисципліни 

6, 7, 7, 11 

Аналіз конкретних ситуацій (case-study) 4, 6, 9 

Самостійне проведення занять студентами 8, 9, 10, 12 

Виконання проектів 4, 8 

Презентація результатів самостійної роботи 4, 6, 8 

Робота у малих групах 1-12 

Робота в парах для вирішення проблемних завдань 7, 9, 11 
 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Форми контролю Методи контролю № тем, де 

використовується даний 
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метод 

Усний  Усні відповіді на запитання 1-12 

 Пояснення зв’язків, залежностей, ходу 

роз’яснення задач  

6-11 

 Презентація результатів ІНДР 4, 8,9, 10 

 Доповідь  3, 6, 7-12 

Письмовий Письмові тести 4, 8, 12 

 Письмова відповідь на запитання 3, 6, 7-11 

 Самостійна робота 2, 3, 6, 8 

 Розв’язування задач 3, 6-8, 9 
 

Орієнтовний перелік питань підсумкового контролю 
 

1. Перерахуєте основні особливості фізичного, емоційного, інтелектуального 

і особистісного розвитку студентів. 

2.  Як може викладач враховувати індивідуальні особливості студентів в 

процесі навчання? 

3. Як впливають на студентів занижені і завищені вимоги, що пред'являються 

до них викладачем в процесі навчання? 

4. Охарактеризуйте особливості навчання студентів на відповідних курсах у 

вищих навчальних закладах. 

5. За якими основними напрямами повинен відбуватися розвиток особистості 

студента як майбутнього спеціаліста ? 

6. Визначити предмет і завдання психології вищої школи. Яке місце і значення 

цієї дисципліни в системі підготовки майбутніх викладачів ВНЗ? 

7. Доведіть, що психологія вищої школи слугує вирішенню завдань ре-

формування вищої освіти. 

8. Визначити основні категорії психології вищої школи та довести їхню єдність у 

розв'язанні завдань професійної підготовки фахівця з вищою освітою. 

9. Назвати низку проблем психології вищої школи в умовах сучасного ре-

формування вищої ОСВІТИ в Україні та визначити шляхи їх вирішення. 

10. Якщо сучасна вища освіта зазнала кризи, чи доцільно замінити її системою 

Інтернет або консалтингу? Порівняти поняті я «знання» та «інформація». 

11. Пояснити сутність і причини висування психологами нових принципів 

психології (В.П Зінченко: «Єдність афекту та інтелекту»; С.Д. Смирнов: «Від 

діяльності до особистості»). Чи пов'язані ці принципи з реформуванням сучасної 

вищої освіти? 

12. Обґрунтуйте основні шляхи гуманітаризації сучасної освіти. 

13. Що дає фахівцю опора на методи наукового пізнання? 

14. Які вимоги ставляться до методів науково-психологічного дослідження? 

15. Назвіть основні етапи психологічного дослідження. 

16. Які особливості психологічних досліджень у галузі вищої освіти? 

17. Чому, коли проводиться формувальний експеримент, обов'язково потрібно 

створювати не лише експериментальну, а й контрольну групу досліджуваних? 

18. Назвіть актуальні, на Ваш погляд, теми психологічного дослідження в галузі 

психології вищої школи. Які психологічні методи дослідження можна застосувати для 

їхнього вивчення? 
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19. Викладач-дослідник: фантастика чи реальність? Якими якостями повинен 

володіти дослідник психологічної сфери особистості? 

20. У чому полягає такт і дотримання етичних норм при проведенні пси-

хологічного дослідження? 

21. Чи обов'язково повинна бути згода студентів на проведення з ними 

психологічного дослідження? Обґрунтуйте свою думку на підставі методології та 

етичних принципів психологічного дослідження. 

22. Які завдання підготовки сучасного фахівця з вищою освітою? 

23. В яких напрямах відбувається розвиток особистості студента як май-

бутнього фахівця і де його джерела? Назвати основні вектори професійного 

самовдосконалення студента. 

24. Чи згідні Ви з визначенням навчально-професійної діяльності як процесу 

саморозвитку і самовиховання студентів? Чому? 

25. Які труднощі зростання особистості фахівця з вищою освітою визначають 

сучасні психологи? 

26. Чому пошук відповіді на питання про сенс життя допомагає юнакові 

перебороти кризу ідентичності? Чи згідні Ви з думкою, що кожен мусить знайти 

свій шлях саморозвитку і професійного самовдосконалення? 

27. Яка роль позитивної «Я-концепції» Студента в його професійному 

становленні? Які сильні почуття пов'язані з «Я-концепцією»? Які ускладнення в 

професійному зростанні студента пов'язані з неадекватною самооцінкою? 

28. Довести, що професійне становлення студента можна розглядати як 

зростання його особистості. Охарактеризувати показники професійної зрілості 

студента. 

29. Які чинники становлення професійної спрямованості особистості студента? 

30. Довести, що формування професійних здібностей має потрійну детер-

мінацію: вроджені особливості нервової системи, вимоги діяльності, особистісні 

цінності. 

31. Чи потрібен профвідбір абітурієнтів до навчання у ВНЗ певного профілю? 

32. Розробити рекомендації наставнику групи стосовно шляхів оптимізації 

міжособистісних взаємин і згуртування студентського колективу (маючи на увазі 

Вашу групу). 

33. Якими передумовами забезпечується успішне професійне самовизначення? 

34. За якими основними стадіями відбувається професійне становлення 

особистості? 

35. Розкрийте зміст професійних криз та їх зв’язок з віковими періодами. 

36. Назвіть етапи професійного шляху за Сьюпером. 

37. Назвіть етапи професійного шляху за Хейвіргхерстом. 

38. Які основні стадії розвитку професіонала ( за Є.О.Клімовим). 

39. Які чинники ініціюють кризи професійного розвитку? 

40. Що лежить в основі професійної готовності спеціаліста? 

41. У чому полягає роль концепції спільної продуктивної діяльності викладача 

зі студентами у вирішенні проблеми якості знань? 
 

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
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Підсумкова оцінка по дисципліні виставляється за 100-бальною шкалою 

згідно „Положення про організацію освітнього процесу”. Завданнями поточного 

модульного контролю знань здобувачів є перевірка та оцінка: 

а) систематичності та активності роботи здобувача на аудиторних заняттях; 

б) виконання завдань, виданих для самостійного опрацювання; 

в) виконання модульних контрольних завдань; 

г) розуміння та засвоєння матеріалу, набутих навичок та вмінь самостійно 

опрацьовувати матеріал, самостійно працювати з літературою та іншими джерелами, 

осмислювати та узагальнювати зміст теми та розділу, а також умінь усно чи письмово 

подавати матеріал у вигляді презентації, відповідей на запитання тощо. 

Результати поточного контролю знань здобувачів вищої освіти входять як 

складові елементи до загальної (остаточної) оцінки знань здобувачів з певної 

дисципліни. 

Оцінка знань здобувачів усіх форм навчання з навчальних дисциплін, формою 

підсумкового контролю яких є іспит, здійснюється на основі результатів поточного 

контролю (ПМК) – 60 балів та підсумкового контролю знань (іспит) – 40 балів. 

Здобувач не може отримати екзаменаційну оцінку "автоматом" – без 

складання іспиту. 

Загальна оцінка за результатом екзамену є незадовільною незалежно від інших 

оцінок, якщо здобувач отримає від 0 до 24 балів. 

Якщо за результатами оцінювання роботи на заняттях студент отримав менше 

36 балів, він не допускається до екзамену. Викладач, який веде семінарські заняття, 

визначає перелік завдань, що повинні бути виконані студентом для допуску до 

екзамену.  
 

 

Розподіл балів за змістовими модулями,  

темами та формами діагностики 
Модулі, теми та форми діагностики  Максимальна кількість балів 

Змістовий модуль 1  

Тема 1, участь в діалозі 5 

Тема 2, самостійна робота, вирішення проблемних 

ситуацій 

5 

Тема 3, участь в діалозі 5 

Тема 4, тестування 5 

Тема 5, вирішення проблемних ситуацій 3 

Тема 6, участь в діалозі 2 

Підсумкове індивідуальне творче завдання 20 

Змістовий модуль 2  

Тема 7, вирішення проблемних ситуацій 5 

Тема 8, участь в діалозі 5 

Тема 9, участь в діалозі 5 

Тема 10, аналіз ситуацій 5 

Тема 11, опитування, індивідуальне завдання 3 

Тема 12, аналіз ситуацій 2 

Підсумкове модульне тестування 20 

Усього за роботу на практичних заняттях 90 

Робота на лекціях 10 
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Разом 100 
 

Шкала оцінювання 
Оцінка 

за 

шкалою 

ЄКТС 

Шкала рейтингу  

за 100 б. системою 

Оцінка за національною 

(чотирибальною) шкалою 

A 90-100 5 (відмінно) 

B 82-89 4 (дуже добре) 

C 75-81 4 (добре)  

D 67-74 3 (задовільно)  

E 60-66 3 (достатньо)  

FX 35-59 
2 (незадовільно) – потрібно допрацювати 

матеріал перед тим, як складати 

F 1-34 
2 (незадовільно) – з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

 

1. Сапожніков С.В. Педагогіка вищої школи України та Болонський процес: 

навч. посіб. / С.В. Сапожніков. – Д.: Інновація, 2010. – 358 с. (базовий підручник) 

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

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

3. Волкова Н.П. Педагогіка: нав. посіб. / Н.П. Волкова. – 2-ге вид., перероб., 

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

4. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: методичний посібник для 

студентів магістратури – с.С. Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 

316 с. 

5. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: 

учеб. пособие для вузов / М.Т. Громова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 415 с. – 

(Серия «Педагогическая школа. ХХ1 век».). 

6. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов – И.А. Зимняя. 

– 2-е изд, доп., испр. и перераб. – М.: Логос, 2001. – 384 с. 

7. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: монографія 

/С.О.Сисоєва, А.М.Алексюк, П.М.Воловик та ін.; За ред. С.О.Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 

2001. – 502 с. 

 

Допоміжна 

1. Амириди Э.С. Проблемы адаптации студентов младших курсов и 

некоторые вопросы организации психологической службы в вузе / Э.С. Амириди // 

Психолого-педагогические проблемы формирования личности в учебной 

деятельности. Сб. науч. тр. – М.: Наука, 1988. – С.97-103. 

2. Андреева Д.А. О понятии адаптации: Исследование адаптации студентов 

к условиям учебы в вузе / Д.А. Антреева // Человек и общество. – Л., 1975. – Вып.13. 

– С. 62-69. 
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3. Арыдин В.М. Учебная деятельность студентов. Справочное пособие для 

абитуриентов, студентов, молодых преподавателей /В.М.Арыдин, Г.А. Атанов. – 

Донецк: ЕАИ-пресс, 2000. – 80 с. 

4. Вест Ч.М. Университеты мирового класса: американский опыт / Ч.М. 

Вест // Вестник высшей школы. – 2005. – № 2. – С. 34-36. 

5. Головатий М. Рейтинг вищих навчальних закладів України – 2005 "Софія 

Київська" / М. Головатий, М. Дробноход, А. Падун. // Освіта і управління. – 2005. – 

Т.8. – № 2. – С. 58-81. 

6. Дробноход М. Наша вища школа. Чи зробимо рішучий крок назустріч 

прийдешньому? / М. Дробноход. // Освіта і управління. Науково-практичний 

журнал. – 2006. – Т.9. - № 3-4. – С. 7-18.    

7. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / А.І. 

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

8. Левківська Г.П. Адаптація першокурсників в умовах вищого закладу 

освіти: навч. посібник / Г.П. Левківська, В.Є. Сорочинська, В.С. Штифурак. – К.: 

ЦНЛ, 2001.– 128 с. 

9. Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического 

исследования / П.И. Образцов. – СПб.: Питер, 2004. – 268 с. 

10. Реан А. Педагогика: Учебник для вузов / Н. Бордовская, А. Реан. – СПб.: 

Питер, 2003. – 304 с. 

11. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие. – Ростов на / 

Д: Феникс, 2002. – 544 с. 

12. Педагогическая психология: Хрестоматия / Сост. В.Н.Карандашев, 

В.Н.Носова, О.Н.Щепелина. – СПб.: Питер, 2006. – 412 с. 

13. Платон. Диалоги / Платон; [пер. с греч. и примеч. В.Сережникова.] – М-

Л.: Госуд. социально-экономич. изд-во, 1936. – 191 с.  

14. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений: В 2 кн. / И.П. Подласый – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 

(Кн.1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.) 

15. Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу. 

Затверджено наказом ректора Національного гірничого університету № 260 від 

08.09.2004 р. – Дніпропетровськ: НГУ, 2004. – 24 с. 

16. Приходько В.В. Про механізми розуміння як умову розгортання 

навчальної діяльності студентів / В.В. Приходько // Нива знань. Науково–

методичний альманах. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 51-54. 

17. Приходько В.В. Чи потрібно "готувати солдатів до минулої війни" ? (Від 

забаганок викладачів до формування діяльної особистості студента) /В.В. 

Приходько, В.Г. Вікторов. // Освіта. – 2005. – № 34. – С. 12-13. 

18. Приходько В.В. Словник термінів і понять з педагогіки вищої школи: 

Посібник. / В.В. Приходько, В.В. Малий, В.Л. Галацька, М.А. Мироненко. – 

Дніпропетровськ: НГУ, 2005. – 182 с. 

19. Психологические тесты / Под ред. А.А.Карелина: В 2 т. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 
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20. Романенко М.І. Абсолютні цінності християнства та релятивізм сучасної 

світської культури / М.І. Романенко, В.І. Шубін. // Нива знань: Науково-методичний 

альманах.  Дніпропетровськ, 2005. – № 4. – С.7-9. 

21. Салов О.В. Основи педагогіки вищої школи: Навчальний посібник / О.В. 

Салов.. – Дніпропетровськ: НГУ, 2003. – 183 с.  

22. Тихомиров В. Современные образовательные технологии: Мировой опыт 
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