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Опис дисципліни 

Дисципліна «Психологія і педагогіка вищої школи» спрямована на формування у здобувачів 
вищої освіти цілісного й системного розуміння психолого-педагогічних основ становлення особистості 
та її результативної професійної підготовки в умовах ЗВО; ознайомлення з базовими складовими 
дидактики вищої школи та теорії виховання; вивчення основних характеристик та особливостей 
організації освітнього процесу у закладах вищої освіти; створення умов для засвоєння здобувачами 
вищої освіти психологічного змісту та організації основних видів педагогічної діяльності з 
використанням психологічних методів оптимізації освітнього процесу; розвиток практичних умінь і 
навичок творчого дослідницького підходу до організації педагогічної діяльності в умовах вищої школи.  
Основною метою вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» є підготовка 
компетентнісного фахівця з високим рівнем знань про зміст і напрями реформування вищої освіти, 
теоретичні, організаційно-процесуальні, психолого-педагогічні та методичні засади процесу навчання і 
виховання, як засадничого підґрунтя у набутті ним психолого-педагогічної грамотності, унеобхідненої 
для майбутнього професійного зростання, проведення власних наукових досліджень і викладацької 
діяльності. 

Дисципліна «Педагогіка та психологія вищої школи» логічно структурована за  змістом, що 
дозволяє  формувати уміння і навички проведення лекційних, семінарських і практичних занять; 
передбачає цілеспрямовану роботу над вивченням спеціальної літератури та активність здобувачів на 
лекціях і практичних заняттях, самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань. 

Структура курсу 

Години 
(лек. / 
прак.) 

 
Тема 

 
Результати навчання 

 
Завдання 

2/1 1. Засадничі 
основи 
педагогіки вищої 
школи 

Знати термінологію дисципліни, вміти пояснювати 
базові концепції, використовувати власні приклади 
для ілюстрації відповідей, знаходити спільні риси та 
відмінності при порівнянні фактів, явищ, 
характеризувати певні явища 

розв’язання 
кейсів, 
професійно-
етичних дилем, 
практичних 
завдань 
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2/1 2. Предмет і 
завдання 
психології вищої 
школи 

Визначати та пояснювати методологічні основи 
викладання у ЗВО, ідентифікувати психологічні і 
педагогічні проблеми та пропонувати шляхи їх 
розв’язання; аналізувати предмет і структуру 
методології педагогіки та психології вищої школи. 
Демонструвати розуміння закономірностей та 
особливостей основних категорій педагогіки та 
психології вищої школи, методів наукових досліджень 

розв’язання 
кейсів, 
професійно-
етичних дилем, 
практичних 
завдань 

2/1 3. Інноваційна 
організація 
освітнього 
процесу в 
закладах вищої 
освіти 

Застосовувати методи дослідження у питаннях понять 
про учіння і навчання, ефективність різних методів 
засвоєння інформації, моделей навчання. 

розв’язання 
кейсів, 
практичних 
завдань 

2/1 4. Сучасні 
технології 
навчання у 
закладі вищої 
освіти 

Вміння розробляти технології публічних виступів, 
здатність будувати комунікативну взаємодію.  Вміти 
структурувати педагогічні технології, враховуючи 
вимоги до її проектування та умови формування 
інноваційних педагогічних технологій 

освоєння технік 
ефективного 
публічного 
виступу, 
складання схем 
виступів. 

2/1 5. Форми 
організації 
освітнього 
процесу у 
закладах вищої 
освіти 

Вміти використовувати основні форми організації 
освітнього процесу у закладах вищої освіти. Знати 
функції, типологію, дидактичну структуру заняття. 
Демонструвати навички із застосовування імітаційних 
та ігрових форм організації навчальної діяльності 
студентів: 

розв’язання 
проблемних 
питань, 
презентації 
результатів 
виконаних 
завдань 

2/1 6. Лекція – 
основна форма 
організації 
навчання у 
закладі вищої 
освіти 

Забезпечувати можливості розвитку та формування 
особистості з урахуванням різних умов проведення 
лекцій як форм організування навчання, самостійної 
навчально-пізнавальної діяльності студентів. 
Визначати найбільш ефективні засоби психологічного 
впливу на аудиторію, забезпечуючи ефективне 
застосування засобів вербальної та невербальної 
комунікації з аудиторією. 

розв’язання 
кейсів, 
професійно-
етичних дилем, 
практичних 
завдань; 
мікровикладання 

2/1 7. Організація 
навчання у вищій 
школі 

Демонструвати навички командної роботи у процесі 
вирішення фахових завдань. Проявляти відповідальне 
ставлення до професійного самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку щодо питань 
закономірностей і принципів дидактики вищої школи. 
Здійснювати розуміння та аналіз основних умов 
формування ефективної освітньої діяльності. 

розв’язання 
кейсів, 
професійно-
етичних дилем, 
практичних 
завдань 

2/1 8. Сутнісні 
психологічні 
основи виховної 
роботи у 
закладах вищої 
освіти 

Сприяти адаптації першокурсників до освітнього 
процесу у вищій школі. Враховувати в навчальному 
процесі вікові особливості студентської молоді.    
Сприяти мотивації до навчання, забезпечувати 
психологічну готовність студентів до майбутньої 
професійної діяльності. 

розв’язання 
кейсів, 
проведення 
інтерактивних  
ігор, 
розв’язування 
вправи 

2/1 9. Методика 
підготовки та 
проведення 
лекційних занять 
у вищій школі 

Вміти аналізувати та обґрунтовувати необхідність 
знань про характеристику методів навчання у вищому 
навчальному закладі та засобів навчання у вищій 
школі в процесі підготовки до лекційного заняття. 
Забезпечувати можливості розвитку особистості з 
урахуванням різних умов   навчально-пізнавальної 

виступи на 
науково-
практичних 
заходах 
 



 

діяльності студентів. 

2/1 10. Методика 
проведення 
практико-
зорієнтованих 
занять у вищій 
школі. Контроль 
знань студентів 

Здійснювати реферування наукових джерел, 
обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні 
висновки щодо сутності та структури навчальних 
планів, навчальних програм як нормативних 
документів, що розкривають зміст знань, умінь та 
навичок з навчальної дисципліни. Вміти визначати 
компоненти, функції і види контролю, методи і форми 
контролю успішності студентів. Оцінювати результати 
навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

розв’язання 
кейсів, 
професійно-
етичних дилем, 
практичних 
завдань; 
мікровикладання 

2/1 11. Психолого-
педагогічні 
особливості 
педагогічної 
діяльності 
викладача вищої 
школи та його 
функції 

Ілюструвати особливості функціонування сучасної 
парадигми освіти в Україні, визначати закономірності 
розвитку вищої освіти, процесу навчання і виховання 
студентської молоді, її наукової та професійної 
підготовки відповідно до державних та європейських 
стандартів, потреб суспільства. 

командні та 
індивідуальні 
проекти; 
презентації 
результатів 
виконаних 
завдань та 
досліджень; 
мікровикладання 

2/1 12. Педагогічна 
майстерність 
викладача ЗВО 

Демонструвати уміння застосовувати методичні 
прийоми підтримки інтересу до навчального 
матеріалу. Володіти психолого-педагогічною 
майстерністю та методикою викладання. 

командні та 
індивідуальні 
проекти; 
презентації 
результатів 
виконаних 
завдань; 
мікровикладання 

2/1 13. Формування 
та розвиток 
особистості 
студента у ЗВО, 
його навчально-
пізнавальна 
діяльність 

Здійснювати загальну характеристику і класифікацію 
студентів закладу вищої освіти, сприяти професійному 
самовдосконаленню майбутніх фахівців. 

розв’язання 
кейсів, 
професійно-
етичних дилем, 
практичних 
завдань; 
мікровикладання 

2/1 14. Паритетність 
у взаєминах між 
викладачем та 
студентами 

Проводити аналіз шляхів подолання міжособистісних 
бар’єрів у спілкуванні, обирати ефективні методи 
вирішення складних педагогічних ситуацій, 
передбачати наслідки; володіти знаннями про критерії 
сформованості професійно-педагогічної комунікації та 
відповідати рівню вимог; проводити аналіз впливу 
професійної діяльності викладача на студентів. 

розв’язання 
кейсів, 
професійно-
етичних дилем, 
практичних 
завдань; 
мікровикладання 

2/1 15. Педагогічні 
конфлікти та їх 
запобігання 

Використовувати інструментарій практичних методів 
професійно-педагогічної комунікації, методів 
профілактики та запобігання можливих відхилень, 
порушень поведінки, міжособистісних стосунків, 
розв’язання конфліктів в педагогічній сфері, 
попередження соціальних ризиків та складних 
життєвих обставин; застосовувати методи діагностики 
у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних 
особливостей та ресурсів. 

розв’язання 
кейсів, 
професійно-
етичних дилем, 
практичних 
завдань; 
мікровикладання 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 

дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 
(наприклад, програма Kahoot).   

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік (теми 1-15) – захист проекту (мікровикладання) 100 

 

Шкала оцінювання: 
 

ECTS Бали Зміст 

A   90-100   відмінно   

B   85-89   добре   

http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2021/74/part_3/74-3.pdf
http://teachpsych.org/ebooks/studentfc


 

C   75-84   добре   

D   65-74   задовільно   

E   60-64   достатньо   

FX   35-59   незадовільно з можливістю повторного складання   

F   1-34   незадовільно з обов’язковим повторним курсом   

   
 
 
 
  


